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ABSTRACT 

The project was conducted during a period from November 2014 to January 2015 at the company 

Westermo Teleindustri AB (WTE). The subject of the project was to make an inventory more 

efficient. The inventory was located at WTE, but was owned by the subsidiary Westermo Sverige 

(WSE). 

The inventory had a high amount of tied up capital. This was due to products that hadn’t been 

sold. After a while, some of these products became obsolete and defected and had to be scrapped. 

WSE wanted to increase the size of the inventory while WTE wanted to decrease both the size 

of the inventory and the amount of tied up capital by half. 

The purpose of the project was to investigate the possibility of reducing the amount of tied up 

capital, the size of the inventory, sustain the service level to the customers and improving the 

forecasts of the demand. 

The tools that have been applied are: Ishikawa diagram, 5S and 7+1 wastes (muda). These tools 

have contributed to information that was used in further work such as calculations and 

suggestions for improvements. 

Calculations and studies have been applied to the forecasts, the processes and to the layout. 

Studies have been made on the ABC-classes and the safety stock as well. 

By implementing forecasts, the group thinks that the size of the inventory could be smaller. If 

the products that haven’t been sold were to be removed from the inventory, the tied up capital 

could be reduced. The size of the inventory could also be smaller if these products would to be 

removed. The group was not able to tell if these reduces was by half or not. 

The group thinks that if WSE would update their ABC-classes, they could use the same system 

as WTE uses to calculate their forecasts. The service level will not be affected negatively by this 

system, since it takes consideration to the company’s desired service level. 

The inventory should be structured to make it easier to handle. The sorting should be made, based 

on how the employees think is the most logic way to handle the products. A proposition for how 

the inventory should be sorted have been suggested. The suggestion is that the products and 

product accessories are sorted separately. After that, all of these products should be sorted by 

part number, so that they will be easier to find. This will ease the process of placing a new product 

into the inventory. 

To sustain a solution that will last, the group thinks that the company should optimize the order 

handling, implement 5S, calculate the ABC-classes for the products in the inventory, calculate 

which products that should have a safety stock, communicate and keep working with continuous 

improvements.  



 

SAMMANFATTNING 

Arbetet har utförts mellan november 2014 och januari 2015 på företaget Westermo Teleindustri 

AB (WTE). Projektet handlade om att effektivisera ett fysiskt lager som företagets dotterbolag 

Westermo Sverige (WSE) ägde, men som var lokaliserat hos WTE. 

Problemet var att lagret hade en hög kapitalbindning. Detta berodde på att produkter som 

lagerhölls inte blev sålda och efter en längre tid blev dessa produkter föråldrade och defekta, 

vilket ledde till att de skrotades. WSE ville öka lagerstorleken för att de ansåg att det inte fanns 

tillräckligt med yta för alla produkter, medan WTE ansåg att lagerytan och kapitalbindningen 

kunde halveras. 

Syftet med rapporten var att undersöka om kapitalbindningen och lagerytan kunde halveras. 

Man undersökte även om detta ledde till att servicenivån kunde bibehållas eller förbättras. En 

undersökning om huruvida ett införande av prognosarbete kunde påverka effektiviseringen av 

produkterna i lagret. 

Man har tillämpat verktyg så som Ishikawa-diagram, 5S och 7+1 slöserier (muda). Verktygens 

resultat har bidragit till information som användes i vidare arbete, så som beräkningar och 

förbättringsförslag. 

Beräkningar och undersökningar har utförts på prognoser, processer och lagerlayout. Man har 

även undersökt ABC-klasser och säkerhetslager. 

Gruppen kom fram till att genom att införa prognosarbete så skulle lagerytan kunna minskas. 

Man kom även fram till att kapitalbindningen skulle kunna minskas om de produkter som inte 

säljs togs bort från lagret. På detta sätt skulle man också kunna minska lagrets yta. Gruppen kom 

däremot inte fram till om kapitalbindningen och ytan kunde halveras. 

Gruppen anser att om WSE uppdaterar sina ABC-klasser så skulle man kunna använda sig utav 

huvudplansrapporten för prognosberäkning. Servicenivån kommer då inte att påverkas negativt 

eftersom att huvudplansrapporten tar hänsyn till företagets önskade servicenivå. 

För att underlätta hanteringen av lagret bör lagret struktureras. Sorteringen bör ske utifrån vad 

de som hanterar lagret anser är logiskt vid orderplock. Ett förslag på hur sorteringen av lagret 

kan se ut är att man placerar produkter och tillbehör separat för att ge ett enhetligt intryck. De 

bör sedan sorteras på artikelnummer inom de två typerna för att det ska vara lätt att hitta. Detta 

underlättar också arbetet för att placera en ny produkt till en plats i lagret. 

För att erhålla en långsiktig lösning kom gruppen fram till att WSE bör optimera 

orderhanteringen, införa 5S, beräkna ABC-klasserna för produkterna i lagret, undersöka vilken 

typ av prognosberäkning man kan införa, beräkna vilka produkter som bör ha ett säkerhetslager 

samt att man bör kommunicera och fortsätta att arbeta med ständiga förbättringar.  



 

FÖRORD 

Projektet har varit en väldigt bra möjlighet att påvisa våra kunskaper från tidigare kurser i vår 

utbildning. Det har varit roligt att utföra projektet på Westermo i och med att de har påbörjat 

användningen utav Lean-filosofin, så som vi har fått lära oss om den teoretiskt i skolan. Det är 

en öppen och härlig atmosfär på företaget vilket har gjort att vi har känt oss välkomna. 

Vi vill börja med att tacka Kari Parkkila som har varit vår handledare och kontaktperson på 

Westermo. Han har försett oss med kunskap och möjligheten att uppnå målen med projektet 

utefter företagets förväntningar. Vi är ytterst tacksamma över att vi fick möjligheten att 

genomföra detta projekt. 

Vi vill även tacka Antti Salonen, som har varit vår handledare på högskolan, för hans 

engagemang, vägledning och idéer under projektets gång. Det har varit en god förutsättning för 

att kunna genomföra projektet. 

Tack till Patrik Hill som har bidragit med nödvändig data och som gav oss en inblick över hur 

ordermottagningen sker i Västerås. Det gav oss en bättre förståelse för vad som skulle kunna 

förbättras och hur omfattande processen med ordermottagning var. 

Vi vill även tacka Anne Sandström och Patrik Lindmark för all hjälp med data och väsentlig 

information angående Sverigelagret. 

Tack till Malin Mejborn för hjälpen med att visa och förklara hur processen i utleverans har 

fungerat i praktiken. Det har varit till stor hjälp i projektets förbättringsarbete för att kunna grunda 

argumenten i våra beslut. 

Slutligen vill vi tacka resterande personal på Westermo för vänligt mottagande och villigheten 

att förklara och visa hur företaget fungerar.  
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1 INLEDNING 

I följande avsnitt kommer man att behandla bakgrund, problemformulering, syfte och 

frågeställningar samt avgränsningar för projektet. 

Gruppen som utförde projektet bestod av Linn Nilsson och Erika Engström som båda studerade 

på Mälardalens högskola (Mdh) i Eskilstuna på akademin för Innovation, Design och Teknik 

(IDT). De hade tidigare erfarenheter, från andra företag, av materialplanering, lagerhållning och 

arbete i produktion. Arbetet utfördes under 10 veckor, höstterminen 2014, på företaget Westermo 

Teleindustri AB (WTE) i Västermo, Stora Sundby. 

1.1 Westermo Teleindustri AB 

WTE grundades år 1975 och har sitt huvudkontor i Stora Sundby, Södermanlands län. Sedan 

starten har de tillsammans med dotterbolagen växt inom sitt område, robust industriell 

datakommunikation, och har nu samarbetspartners i över 35 länder runt om i världen. 

År 2008 blev de uppköpta av Beijer Electronics Corporation som är belägna i Malmö och det 

medförde att WTE nu är en del av Beijer Industrial Data Communications division. 

Som företag vill WTE ständigt förbättra och utveckla egna lösningar för att vara ledande inom 

datakommunikation. Genom att investera mycket pengar inom forskning och utveckling får 

WTE chansen att bredda sitt kontaktnät inom olika områden. 

Att de lägger fokus på kvalitet visas på att de har som mål att returration ska ligga på under 0,25 

% samt att minst 98 % av alla ordrar ska levereras i tid, med avseende på leveransdatum till kund. 

WTE har som mål att ha en servicenivå på 90 %. Servicenivån används för att beräkna 

prognoserna för nästkommande månad. 

På anläggningen i Stora Sundby finns ett lager som tillhör dotterbolaget Sverige. I lagret förvaras 

produkter som dotterbolaget köper in från WTE för att sedan leverera dessa till sina kunder. 

Tillbehör i lagret köps in från utomstående distributörer. De artiklar som idag lagerhålls är bland 

annat anslutningskablar, antenner, routrar, modem m.m. 

1.2 Bakgrund 

I elektronikbranschen uppstår det ofta situationer där kunden snabbt behöver ersätta 

komponenter för att undvika att processen står still under en längre tid. Därför gäller det att 

optimera lagerhanteringen för att snabbt kunna möta kundens behov. 

Önskemål finns från Westermo Sverige (WSE) att öka lagerstorleken, medan WTE vill 

undersöka om det är möjligt att istället minska lagret och effektivisera processen, exempelvis 

genom att införa Kanban-system. 

Man kommer att arbeta i samarbete med avdelningen i Stora Sundby, där det fysiska lagret finns, 

samt med avdelningen i Västerås som sköter beställningen av produkter till lagret. 
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1.3 Problemformulering 

Lagret har i dagsläget en hög kapitalbindning. Produkter ligger så pass länge i lager att man blir 

tvungen att skrota dem, då de har blivit inaktuella eller borttagna ur sortimentet. Däremot finns 

vissa äldre produkter kvar som reservdelar. De som arbetar med att plocka ihop produkter från 

lagret till kundorder har i många fall svårt att hitta de produkter som söks. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka om det är möjligt att halvera kapitalbindningen, lagerstorleken, minst 

bibehålla servicenivån till kunder och införa prognoser på det verkliga behovet av produkter. 

Är det möjligt att halvera kapitalbindningen och storleken på lagret men samtidigt bibehålla 

servicenivån till kund? 

Kan man införa prognoser utan att påverka servicenivån negativt? 

Hur kan man optimera lagerytan för att underlätta orderhantering? 

1.5 Avgränsningar  

Gruppen kommer att arbeta med projektet under perioden 2014-11-10 – 2015-01-18. Fokus 

kommer att ligga på att effektivisera lagerytan och göra lagret mer användarvänligt. 

Gruppen ska hitta ett lämpligt sätt att införa och arbeta med prognoser. Man kommer endast att 

arbeta med dotterbolaget Sveriges lager på Westermo i Stora Sundby. 

Arbetet kommer endast att utföras teoretiskt. Man kommer inte att genomföra kostnadskalkyler 

för eventuella tillämpningar av arbetet (så som ombyggnationer etc.). Eventuella tillämpningar 

av gruppens rekommendationer sker i efterhand av företaget. 

2 ANSATS OCH METOD 

Kapitlet behandlar arbetsgången av projektet. Man beskriver metoden av datainsamling och vad 

som lade grunden till beräkningar och antaganden. Metoderna valdes utefter förmågan att 

besvara projektets frågeställningar. 

2.1 Uppstart och förstudie 

Gruppen började med att göra en nulägesanalys för att få reda på vad problemet handlade om 

och för att se vad statusen var i början av projektet. Detta gjorde man med hjälp av att ställa 

frågor till Kari Parkkila som var produktionschef på WTE, Anne Sandström som var uthyrd till 

WSE och hanterade ordrar etc. för WSE ute på WTE samt Patrik Hill på WSE som hade det 

löpande och operativa ansvaret för Sverigelagret. 

Frågorna ställdes via mejl, intervjuer samt via ett frågeformulär (se bilaga 1). Informationen som 

man fick fram av frågorna gav grunden till de avgränsningar som gruppen arbetade efter. 

En fältstudie utfördes den 17 november 2014 för att undersöka vad som fanns i lagret vid 

projektets start. Se en bild på hur lagret såg ut vid detta tillfälle i figur 1. Detta gjordes för att 

jämföra data och se om listor och data stämde överens med det faktiska lagret. Studien utfördes 
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genom att skriva ner samtliga produkter i ett block för att sedan föras in i Excel och jämföras 

med data från WSE och WTE. 

När fältstudien gjordes frågade man anställda på WTE som arbetade i Sverigelagret vad de ansåg 

vara problemet med lagret och för att få med deras tankar och åsikter. 

Efter att statusen av problemet hade kontrollerats kompletterade man det data som gruppen hade 

inhämtat med data från WSE och WTE. Data som företagen bistod med var statistik över 

försäljningen mellan 2011-2014, förbrukningsstatistik från 1311 till 1410, lagerstatus från 

oktober 2014, listor med utgångna produkter, distributionsorderstatistik från 140101 till 141119 

samt prislistor över de produkter som lagerhölls. Senare fick man även tillgång till 

överblickslistor för november 2013 samt 2014 med data för antal ingående produkter i lagret och 

antal utgående produkter. Utifrån dessa beräknades kapitalbindningen för de båda åren. 

För att få en teoretisk grund till de beräkningar och förslag som genomfördes inhämtades relevant 

teori från Mdhs bibliotek samt från handledaren på skolan. 

Från handledaren fick gruppen en examensarbetesrapport som var skriven av Carolina Cardona 

och Lovisa Karlsson (2013). Rapporten innehöll litteraturkällor som ansågs vara användbara för 

detta projekt. Utifrån källorna fann man teori i form av böcker som användes till beräkningar och 

till teoretiskt underlag för rapporten. 

  
Figur 1 Sverigelagret 2014-11-17 
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2.2 Praktik 

För att gruppen skulle få mer kunskap om hur företaget arbetade samt vilka processer och 

maskiner som användes i produktionen, fick de praktisera på företaget den 25 november 2014 

samt den 2 december 2014. Denna introduktion erbjuder WTE samtliga nyanställda för att ge en 

ökad förståelse för hela företaget. Gruppen ansåg praktiken väsentlig för att få en förståelse för 

processen före och efter lagerhanteringen för att synliggöra eventuella bidragande faktorer till 

lagrets kapitalbindning. Utan denna praktik hade antagandena endast varit baserade på 

lagerhanteringsprocessen och därmed hade inte hänsyn tagits till viktiga faktorer i resterande 

processen, från början till slut. 

Under dagen fick de se hur personalen på de olika avdelningarna arbetade och hur flödet i 

fabriken fungerade. Gruppen fick följa tillverkningen av olika produkter från planering till 

utleverans. För att säkerställa att produktionen hade något att tillverka var inköp tvungna att se 

till så att det finns komponenter att producera med och planeringen såg till så att det fanns 

tillverkningsorder till produktionen. 

Därefter tillverkades kretskort som testades och kontrollerades för att sedan bli monterade till en 

slutgiltig produkt. Produkten programmerades och testades därefter ytterligare en gång för att 

sedan gå igenom ett burn-in-test där man säkerställde att den färdiga produkten klarade av 

förändringen mellan höga och låga temperaturer. 

Om produkten uppfyllde alla krav, packades de ner i kartonger och lades i lager för att sedan 

skickas till kunden. 

För att se en mer detaljerad beskrivning av hur praktiken gick till, se bilaga 2. 

Den 2 december 2014 var gruppen på avdelningen utleverans. Där sker paketering, fakturering 

och utleverans till kund. Se processtegen för utleverans i figur 2 nedan. Se även mer detaljerad 

beskrivning av processkartan för orderhanteringen i bilaga 3. 

 

Figur 2 Processflöde utleverans 
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2.3 Verktyg, beräkningar och förbättringsförslag 

Efter praktiken beräknades den genomsnittliga kapitalbindningen per år och 

lageromsättningshastigheten (LOH). Detta gjordes för att få en uppfattning om hur lagrets 

monetära värde hade förändrats från tidigare år. En ökad kapitalbindning kan bero på att det 

antingen är fler produkter, eller dyrare produkter som lagerhålls. Utifrån LOH kan man se vilka 

produkter som omsätts och vilka produkter som ligger kvar i lagret under en längre period. 

Insamlat data analyserades för att använda som en utgångspunkt att skapa förbättringar utifrån. 

Därefter applicerades verktyg så som Ishikawa-diagram, spaghettidiagram och 5S på processen. 

Man undersökte även möjligheten att införa kanban i lagret. 

Efter detta gjordes en ny processkarta, förslag till lagerlayout samt en analys av andra 

frågeställningar som uppkommit under projektets gång. 

Under projektets gång hade man kontinuerlig kontakt via mejl med både WSE och WTE för att 

få svar på frågor och funderingar. 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel beskrivs de verktyg och metoder som har valts som underlag för beräkningar 

och undersökningar, samt hur de används. Med hjälp utav dessa verktyg har man behandlat större 

delar av Lean-filosofin för att kunna besvara projektets frågeställningar. 

3.1 Lageromsättningshastighet 

Lageromsättningen vill man beräkna för att analysera vilka produkter som har en hög omsättning 

och som man därför regelbundet bör köpa in för att möta kundbehovet. Man vill även få reda på 

vilka produkter som har låg omsättning och som man därför inte bör lagerhålla, utan istället 

endast beställa in vid behov. 

För att beräkna lageromsättningshastigheten, alltså produkternas omsättning i lagret i relation till 

tillgångarna (Lumsden, 2012:324), så har man använt sig utav formeln: 

LOH =
Omsättning

Lagrets kapitalbindning
 

LOH använder man när man vill ta reda på hur många gånger som produkterna byts ut i lagret. 

Detta kan man beräkna för varje månad eller hela år. 

3.2 Ishikawa-diagram 

Man har valt att använda sig utav Ishikawa-diagram, eller fiskbensdiagram som det också kallas, 

för att behandla problemet: Hög kapitalbindning i Sverigelagret. Verktyget grundades år 1968 

av Kaoru Ishikawa och används för att, på ett grundligt sätt, hitta rotorsaken till problemet och 

synliggöra alla felorsaker. Gruppen ansåg därför att detta var ett lämpligt verktyg att använda. 

Metoden innebär att man ritar en linje som representerar ryggraden av problemet för att sedan 

skriva problemet i det representativa huvudet på ”fisken”. Efter detta ritar man ut de sex olika 

problemkategorierna Metod, Människa, Material, Management, Miljö och Mätning som 
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fiskbenen (Bergman & Klefsjö, 2012) och sedan skriver man upp samtliga felorsaker till 

problemet, tills man har hittat rotorsaken. 

3.3 5S 

Gruppen har valt att använda sig utav metoden 5S (Bicheno, 2004) för att på ett strukturerat sätt 

göra förändringar i lagret. Metoden är omfattande och kan appliceras på olika typer av processer. 

Metoden kommer ursprungligen från Japan och är en del av Just-In-Time (JIT). Verktygen 

skapades under 1900-talet i Japan av Taiichi Ohno och Eiji Toyoda som utvecklade Toyota 

Production System (TPS) (Liker, 2004). 

Metoden består utav fem steg för att förbättra flödet i en process. De fem S:en står för: Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke eller på en alternativ svensk översättning: Sortera, 

Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana (Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.3.1 Sortera 

Steget handlar om att ta bort allt som inte används i processen och se till så att allt som används 

är organiserat utefter hur frekvent de används. Saker som aldrig används kan markeras med en 

daterad, röd tag. Om saken inte har använts inom ett visst datum så ska den kastas, återvinnas 

eller auktioneras. 

Steget bör utföras regelbundet som en sorteringsaktivitet t.ex. var sjätte månad. 

3.3.2 Strukturera 

Strukturera arbetsytan så att allt har en egen plats. Om något finns på arbetsytan som inte har en 

plats så indikerar detta ett problem. Saker som används ofta ska vara närmast arbetsytan för att 

eliminera onödiga förflyttningar och rörelser. Steget bör repeteras när sortimentet uppdateras. 

För att utvärdera arbetsytan kan man använda ett spaghettidiagram som synliggör 

transportsträckor. 

3.3.3 Städa 

Att städa innebär att se till så att allt är på rätt plats och att åtgärda eventuella avvikelser när de 

upptäcks. Man bör utse ansvarsområden om vem som sköter vad. Man bör även bestämma en 

standard för hur arbetsytan ska se ut t.ex. med hjälp av bilder på detta vid arbetsytan. För att 

underlätta processen kan man ha en checklista för de olika ansvarsområdena. 

När steget utförs ser man till att undersöka rotorsaken till eventuella avvikelser. 

3.3.4 Standardisera 

När man har kommit till det här steget i processen ska man standardisera det arbete man hittills 

har utfört (steg 1-3). Alltså att införa arbetsrutiner och platser för alla verktyg. 

3.3.5 Skapa vana 

Att skapa vana innebär att alla är delaktiga i processen. Verktyget fordrar god självdisciplin och 

det därför viktigt att alla tar på sig ansvaret att underhålla arbetsytan. 

Det kan vara en bra idé att ha någon form utav utmärkelse för ex. god prestation. 
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3.4 Muda (7+1 slöserier) 

Inom filosofin Lean Production finns det olika begrepp för att synliggöra de faktorer som inte 

skapar värde för kunden för att sedan kunna elimineras. Att endast utföra några delar av Lean-

filosofin leder inte långt. Resultatet blir inte fullständigt då man inte behandlat alla 

problemområden. Det är också svårt att få ett resultat som kommer att hålla en längre tid då det 

är lätt att falla tillbaka i samma mönster som innan i och med att delar av problemet finns kvar. 

En del av Lean är begreppet muda som betyder slöseri på japanska. Det finns 7+1 olika slöserier 

som är framställda av Taiichi Ohno till begreppet (Bicheno, 2004). Nedan följer en förklaring 

utav dessa. 

3.4.1 Överproduktion 

Enligt Ohno är överproduktion den största orsaken till att övriga slöserier uppstår. Anledningen 

till att slöserier uppstår är för att man tillverkar för många produkter, för tidigt utifrån behovet 

eller några extra ”utifall att”. För att undvika slöserier så är målet att tillverka exakt det antal som 

man behöver vid exakt rätt tidpunkt. 

3.4.2 Väntetider 

De väntetider som uppstår när produkten exempelvis ligger i kö till en maskin eller när produkten 

väntar på komponenter är slöseri. För att få ett jämnt flöde vill man att produkten aldrig ska ligga 

stilla och vänta. Detta är väldigt svårt att uppnå men målet är att ha så kort väntetid som möjligt. 

En följd till att produkter får vänta är att ledtiden till kunden blir längre. 

3.4.3 Lager 

Att vara utan lager är svårt i många situationer. När produkter placeras i lagret binder de kapital 

och kan även bli föråldrade om de inte används inom en snar framtid. Ett onödigt lager där man 

placerar extra produkter som man har beställt ”utifall att” är den största boven. Att lägga pengar 

och lageryta på att ha produkter som man eventuellt kan komma att behöva i framtiden är i många 

fall slöseri på resurser. 

3.4.4 Rörelser 

Att layouten på arbetsplatsen inte är optimalt strukturerad efter ergonomi och användande leder 

till att man utför onödiga rörelser. Att böja, flytta eller sträcka på sig är utföranden man vill 

undvika. Att maskinerna som används är dåligt strukturerade leder till att man varje dag utför 

många små rörelser i onödan och förlorar en hel del tid även här. För att undvika att slösa på 

rörelser och tid så ska verktygen vara anpassade för att underlätta arbetet och de ska även vara 

placerade så ergonomiskt som möjligt för användaren. 

3.4.5 Transport 

All form utav transport som inte tillför något värde är slöseri. Att flytta på en produkt är något 

man inte kan undvika men slöseriet ligger i att behöva flytta på en produkt för många gånger. 

Om en produkt exempelvis har placerats på fel ställe kan det leda till att man får flytta på den för 

att komma åt andra produkter. Om den istället är placerad för långt bort så behöver man gå 

onödigt långt för att komma åt den. 
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3.4.6 Överarbete 

Här handlar det om att inte använda mer än vad som behövs. Det kan handla om att man har 

maskiner som är för avancerade för ändamålet eller att man lägger mer tid än nödvändigt på ett 

moment. Att ha en maskin som är för avancerad för ändamålet är ett slöseri. 

3.4.7 Defekta produkter 

Att behöva slänga, göra om eller hamna efter i tillverkningen av en produkt leder till att man 

förlorar både pengar och tid. Om man finner orsaken till varför man behövde slänga eller göra 

om produkter så kan man undvika att samma problem uppstår i framtiden. Finner man problemet 

tidigt så hinner man ofta undvika att en felaktig produkt når ut till kund. 

3.4.8 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

Det sista slöseriet är att man inte tar tillvara på personalens kunskap och åsikter. Detta var från 

början inte medräknat som ett slöseri, utan har lagts till på senare tid. 

3.5 Dragande och tryckande system 

Dragande system är en del av muda och är till för att undvika överproduktion. Det finns flera 

olika typer av dragande system t.ex. kanban och JIT. Sedan finns det tryckande-dragande system 

som t.ex. constant work in progress (CONWIP) och paired cell overlapping loops of cards with 

authorisation (POLCA) etc. (Bicheno, 2004). Utöver dessa finns även tryckande system som man 

med hjälp av Lean försöker att komma bort ifrån. 

Skillnaden mellan dessa är att tryckande system, oavsett efterfrågan, producerar produkter vilket 

i sin tur leder till överproduktion, väntan och andra slöserier. Kombinationen av tryckande och 

dragande system innebär att man planerar för att producera innan det kommer en dragande signal 

men om signalen uteblir så släpper man inte tillverkningsordrarna. Dragande system är helt 

baserade på produktens status i slutet av processen. Signalen skickas inte förrän produkten börjar 

ta slut. 

Enligt Womack och Jones (2003) finns det fem principer i Lean. I ordning är de: 

1. Specificera värdet utifrån kundsynpunkt 

2. Värdeflöde 

3. Flöde 

4. Drag 

5. Perfektion 

Som nämnt i listan ovan så är drag medvetet den fjärde punkten i listan. Det finns ett antal saker 

man bör tänka på innan man funderar på att införa t.ex. kanban eller JIT i sin produktion. 

Kanban kan vara ett bra system för att reducera muda (Bicheno, 2004). Det finns olika typer av 

kanban, men inget som passar projektet. De dragande systemen är svårapplicerade på lager då 

de är utformade för att styra produktionen av produkter. 

Systemet fordrar buffertar inför varje station för att förkorta ledtiderna. Detta leder till en ökad 

kapitalbindning, vilket är motsatsen till var projektet går ut på. Ett kanban-system bygger på 

fysiska kort vilket inte blir applicerbart på hela processen i och med att företaget är lokaliserat 

på två olika orter. Den här typen av system kallas för dragande system. 



 

17 

3.5.1 JIT 

JIT kommer ursprungligen från Japan och från TPS-filosofin. Begreppet JIT står för att man ska 

beställa rätt antal av den produkt man behöver och vid den tidpunkt där de behövs (Lumsden, 

2012). En av anledningarna till att man använder sig av JIT är för att man vill undvika de 

situationer där man kan komma att behöva slänga produkter som man har beställt in. Man vill 

helt enkelt slippa slöserier av olika slag. 

Enligt O’Grady (1990:14) är de fyra huvudsakliga målen med JIT: 

att angripa de primära problemen, 

att eliminera slöseri, 

att eftersträva enkelhet, 

att utveckla system som upptäcker problem. 

O’Grady (1990:15) beskriver också hur man, med hjälp av fem steg, ska kunna använda sig av 

JIT på rätt sätt för att nå bästa möjliga resultat: 

Steg 1: att sätta bollen i rullning. 

Steg 2: att utbilda. 

Steg 3: att förbättra produktionsprocessen. 

Steg 4: att förbättra styrningen. 

Steg 5: att stärka kontakterna med leverantörer och kunder. ” 

Genom att följa O’Gradys steg och veta vad man har för mål med att införa JIT så kan arbetet 

bli lättare att genomföra. 

3.6 ABC-klass 

För att använda företagets resurser på bästa möjliga sätt så kan man göra beräkningar av 

volymvärdet på produkterna. Detta för att bestämma vilken ABC-klass de hamnar i. ABC står 

för ”Activity-Based Costing”, eller på svenska: Aktivitetsbaserad kalkylering (Ax & Ask, 1995). 

Kalkylmodellen har utvecklats efter att kritik riktades mot den traditionella kalkylmodellen under 

slutet av 1900-talet. 

Modellen fick kritik på grund av att den inte hade förändrats sedan 1900-talets början (Gerdin, 

1995). Om modellen används i dagens kalkylberäkningar kan detta medföra att resultatet ger en 

felaktig bild av verkligheten och kan därmed leda till att man fattar felaktiga beslut. Därför var 

det viktigt att utveckla en ny kalkylmodell som baseras på att produkterna konsumerar aktiviteter 

istället för att konsumera resurser. 

Enligt Lumsden (2012) avser ABC-klassen hur stor tid av administrationsarbetet man ska lägga 

på vardera produktklass, utifrån volymvärdet. Målet med A-klassade produkter är att ha kortare 

ledtid och minskade orderkostnader för att på så sätt göra LOH högre. För en C-klassad produkt 

kan man lägga fokus på att till lägsta möjliga kostnad få en kort leveranstid. Den B-klassade 

produkten bör vara någonstans mitt emellan A och C när det kommer till leveranstid och 

lagerstyrning. 
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För att räkna ut volymvärdet använder man sig av formeln nedan (Lumsden, 2012:473):  

Vv = n ∙ p 

där 

n = antal artiklar av ett visst artikelnummer 

under en preciserad tidsperiod (st) 

p = artikelns värde (kr)  

Enligt Jonsson & Mattsson (2011) kan man ta priset eller kostnaden för en produkt multiplicerat 

med årsförbrukningen för att räkna ut volymvärdet. 

Fördelningen av lagret är oftast mycket ojämn och kan i många fall beskrivas som 80/20-regeln. 

Detta innebär att 20 % av produkterna står för 80 % av det totala lagervärdet och 80 % av 

produkterna står för resterande 20 % av lagervärdet (Axsäter, 1991). 

Enligt Axsäter (1991) är produkterna i lagret fördelade på följande sätt: När det gäller 

volymvärdet utgör A-produkterna 60 %, B-produkterna 30 % och C-produkterna 10 % och när 

det gäller antalet artiklar i lagret så utgör A-produkterna 10 %, B-produkterna 30 % och C-

produkterna 60 %. När man har utfört beräkningarna så kan man sortera resultatet i relevanta 

spann för att skilja klasserna åt. T.ex. pris, antal och procentandel av det totala antalet. 

När man har räknat ut ABC-klassifieringen på produkterna finns det olika områden man kan 

använda resultatet inom. Klasserna kan vara användbara när man ska bestämma säkerhetslagret, 

administrationsarbetet och leveransservice. Det går också att sortera artiklarna i lagret efter deras 

ABC-klass, baserat på hur ofta de plockas ihop till order (plockfrekvens) (Jonsson & Mattsson, 

2011). 

3.7 Prognoser 

Prognosmetoder utvecklades för att få en bättre lagerstyrning genom att se till att ha rätt mängd 

och typ av produkter vid rätt tillfälle. Prognoserna visar det förväntade behovet av produkter för 

en bestämd tid framöver. Metoderna underlättar därmed styrningen av produktionen i form av 

en förväntad mängd råmaterial eller komponenter samt andra resurser som arbetskraft. 

Sättet som gruppen har använt sig utav i projektet heter extrapolation av historisk data som 

innebär att man har gjort en tidserieanalys baserad på tidigare efterfrågedata (Axsäter, 1991). 

Metoden kan användas vid datorbaserade lagerstyrningssystem. Detta är det vanligaste sättet att 

göra kortsiktiga prognoser på. 

Det vanligaste sättet för att ta hänsyn till underliggande felorsaker i prognoser är manuell 

bedömning. Detta är den enda möjligheten att hantera temporära förändringar av efterfrågan. 

Vid en jämn efterfrågan kan man enligt Axsäter (1991:15) använda sig utav konstantmodellen: 

xt = a + εt 

Här är: 

xt = efterfrågan i period t 

a = medelvärdet av efterfrågan, som förutsätts variera långsamt 

εt = oberoende slumpvariabler med medelvärde noll 

och konstant standardavvikelse 
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För att använda den konstanta efterfrågemodellen krävs en uppskattning av värdet a. Detta kan 

räknas ut genom att ta medelvärdet av ett antal efterfrågevärden och behövs göras olika frekvent 

beroende på hur ofta efterfrågan ändras. Hur många värden man ska använda och hur långt bak 

i tiden man ska välja dessa beror också på hur ofta efterfrågan ändras. 

Vid en jämn efterfrågan med hänsyn till trender så kan man enligt Axsäter (1991:15) använda 

trendmodellen: 

xt = a + bt + εt 

b = trend, d.v.s. den systematiska ökningen eller minskningen per tidsenhet som också 

förutsätts variera långsamt i förhållande till de slumpmässiga avvikelserna. 

För att få en prognos som följer trendmodellen och som reagerar snabbare på förändringar i 

efterfrågan så kan man enligt Axsäter (1991:23) använda en modell som heter exponentiell 

utjämning med trend: 

ât = (1 − α)(ât−1 + b̂t−1) + αxt 

b̂t = (1 − β)b̂t−1 + β (ât − ât−1) 

Ju högre värde på α och β desto snabbare reaktion på ändrad efterfrågan. 

Om man har en tydlig trend samt en varierande säsongsefterfrågan så kan man enligt Axsäter 

(1991:25) använda multiplikativ trend-säsong modell: 

xt = (a + bt)Ft + εt 

Ft = säsongindex i period t, som också förutsätts variera långsamt. 

Med säsongsindex menas variationen för månaden som ska beräknas. Om medelefterfrågan för 

åter har varit 20 stycken och i februari var efterfrågan 32 stycken så blir säsongsindexet för 

februari 32/20=1,6 (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Har man ingen trend, men däremot säsongsvariationer så kan man enligt Axsäter (1991:25) 

använda sig av Winters säsongsmetod: 

ât = (1 − α)(ât−1 + b̂t−1) + α (
xt

F̂t−T

) 

b̂t = (1 − β)b̂t−1 + β(ât − ât−1) 

F̂t = (1 − γ)F̂t−T + γ (
xt

ât
) 

γ = konstant mellan 0 och 1 

3.8 Säkerhetslager 

Säkerhetslagret indikerar antalet produkter som man väljer att lagerhålla för att kunna täcka 

oväntade behov och snabbt kunna leverera produkter till kund. Man vill även beräkna 

säkerhetslager för att se till att lagerhålla rätt produkter för att undvika en onödig kapitalbindning. 

Eftersom att vissa produkter har en längre tillverkningstid vill man lagerhålla dessa för att slippa 

leveransfördröjningar och därmed bibehålla en hög servicenivå. Speciellt på dessa produkter är 

det viktigt att ha ett säkerhetslager för att undvika att kunden väljer en konkurrent som har en 

kortare leveranstid. 
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En fördel med säkerhetslager är att man lättare kan hantera en ökad efterfrågan av produkter 

(O'Grady, 1990). Nackdelar med säkerhetslager är att de binder kapital och produkterna riskerar 

att bli föråldrade, om de inte blir sålda. 

Högomsatta artiklar kan man lagerhålla för att de, med största sannolikhet, kommer att säljas 

inom den närmsta tiden. Lågomsatta produkter vill man inte ha ett säkerhetslager på då de endast 

binder kapital och yta i lagret. De kan däremot i vissa fall vara väldigt viktiga i sitt 

användningsområde och därmed kan man behöva lagerhålla dessa ändå. 

Det finns olika sätt att beräkna antalet produkter man ska ha som säkerhetslager. Nedan följer 

beskrivningar på några utav dessa sätt. 

3.8.1 Manuell bedömning 

Manuella bedömningar utför man utifrån erfarenhet och tar hänsyn till hur stor kapitalbindningen 

blir samt kostnaden att ha själva lagerytan (Jonsson & Mattsson, 2011). Man vill också tänka på 

vad som skulle hända om produkten inte hade ett säkerhetslager. 

Vad händer när man får en brist och man levererar senare än planerat? Kan det leda till att man 

förlorar kunder eller att de inte längre intresserade av att köpa produkten? Det gäller att avgöra 

hur stora konsekvenser det medför att inte ha säkerhetslager. 

Om man gör en manuell bedömning på säkerhetslagret måste det finnas noterat i affärssystemet 

så att övrig personal har tillgång till informationen. 

3.8.2 Procent av ledtidsförbrukningen 

Att beräkna säkerhetslagret utifrån ledtidsförbrukningen är både positivt och negativt. Det 

positiva är att det lätt går att uppdatera lagret med avseende på efterfrågan och ledtiden. Man kan 

också anpassa säkerhetslagrets storlek med olika procentsatser för olika produkter. Det negativa 

är att det inte anpassas efter variationer i efterfrågan. Ena månaden kan efterfrågan vara 40 

stycken och nästa månad är efterfrågan noll. Detta ger ett medeltal på 20 stycken i och med att 

den kända medeltalsformeln lyder: 

Medelantal (efterfrågan) =
x1 + x2 + ⋯ + xn

n
 

där: 

x = efterfrågan i antal 

n = antalet månader 

Om istället efterfrågan varierar kring 20 stycken varje månad blir medeltalet 20 stycken även i 

detta fall. Detta leder till att man bör ha större säkerhetslager i första fallet för att kunna täcka 

oväntad efterfrågan (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.8.3 Servicenivå 

Den metod som ger mest rättvist resultat är den där man bestämmer säkerhetslagret utifrån den 

önskade servicenivån. Detta för att man har de lämpliga egenskaperna för att anpassa antalet 

produkter i lager utifrån vilken servicenivå som önskas mot kund. Säkerhetslagret anpassas och 

baseras utifrån varje artikel och dess egenskaper så som osäkerheten på behov och produktens 

individuella servicenivå. 
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För att beräkna säkerhetslagret kan följande formel användas (Jonsson & Mattsson, 2011:327):  

SL = k × σ 

där 

SL = säkerhetslagret 

k = säkerhetsfaktorn beräknad från en önskad servicenivå 

σ = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden, dvs.  ett mått på hur mycket 

efterfrågan varierar under den tid det tar att återfylla lagret 

För att beräkna standardavvikelsen på efterfrågan så tar man medelabsolutavvikelsen (MAD) 

och multiplicerar med en faktor på 1,25. MAD får man ut genom att ta summan av skillnaden 

mellan prognosen och efterfrågan (absolutfelet) på de aktuella perioderna. Summan dividerar 

man sedan på antalet perioder man utfört beräkningen på. Om man istället har låg variation under 

ledtiden eller kort ledtid behöver man inte ta hänsyn till osäkerheten utan istället beräkna 

standardavvikelsen med hjälp av följande formel (Jonsson & Mattsson, 2011:328): 

σ = σt × √LT 

där 

σ = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 

σt = efterfrågans standardavvikelse per tidsenhet 

LT = ledtidens medelvärde i tidsenheter 

Utifrån tabellen i bilaga 4 får man med hjälp av servicenivån fram säkerhetsfaktorn k. 

Man kan också definiera servicenivån som den delen av efterfrågan som man kan täcka direkt 

med hjälp av produkter från lagret. I detta fall skrivs den som SERV2. När denna servicenivå 

används så beräknar man servicefunktionen med hjälp av formeln nedan (Jonsson & Mattsson, 

2011:329): 

E(z) =
(1 − SERV2) × Q

σ
 

där 

σ = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 

Q = orderkvantiteten i medeltal 

SERV2 = servicenivån 

Med resultatet från denna formel, servicefunktionen, använder man sig utav tabellen med samma 

namn för att få fram säkerhetsfaktorn k. Se bilaga 5. 

När man, med hjälp utav någon av dessa formler, räknat fram k kan man sedan beräkna antalet 

produkter som man bör ha i säkerhetslager. 
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3.8.4 Kapitalbindning 

Prognoser och säkerhetslager kan underlätta styrningen av företaget. Prognoser kan leda till 

kortare ledtider och en högre leveranssäkerhet till kund. Detta kan påverka servicenivån på ett 

positivt sätt och eftersom att rätt mängd produkter beställs in så minskar kapitalbindningen i 

lagret. Till en början kan däremot servicenivån påverkas negativt om införandet av prognoser tar 

fokus från det dagliga arbetet med orderhanteringen. 

Om rätt antal produkter kan förutses i rätt tid så kan rätt material beställas in och lagret kan få 

rätt antal produkter att sedan leverera till kund. Om prognoserna beräknas på fel sätt kan de 

däremot bidra till en ökad kapitalbindning och en försämrad servicenivå i och med att 

felberäkningar kan leda till att det istället är för få eller för många produkter i lagret. Detta skulle 

behöva kompenseras med hjälp utav fler manuella bedömningar och skulle kunna leda till att 

man hamnar i samma situation som innan.  

3.9 Kundvärde 

Att specificera värdet utifrån kundsynpunkt betyder att man ser på processen utifrån kundens 

behov. ”Start with needs – ’holes not drills!’” (Bicheno, 2004:10). Gör kunderna medvetna om 

deras behov innan man föreslår lösningar i form av produkter eller tjänster. 

Sedan ska man identifiera värdeflödet. Processen från råmaterial till kund, alternativt från 

koncept till lansering. Tänk långsiktigt och fokusera på produkten, eller det man ska kartlägga. 

Det är med försörjningskedjan man konkurrerar, inte med företaget. Sätt kostnaden till relation 

till tiden hellre än i relation till produkten. Alltså t.ex. tiden man kommer att spara in på en 

produkt för att man inför en förändring, inte hur mycket pengar som förändringen kommer att 

kosta. 

Nästa steg är att hålla produkten i ständigt flöde. Försök att eliminera alla vänte- och ställtider 

för att få minsta möjliga mån av icke värdetillförande steg. Flöde kräver mycket planering för att 

fungera effektivt. 

Efter detta kommer drag. Alltså att införa ett dragande system för att eliminera muda. 

Sista steget är perfektion. Det innebär att man nu kan arbeta med att göra samtliga steg perfekta. 

Alltså att inte bara att få perfekt kvalitet, utan även att producera precis vad kunden vill ha, precis 

när kunden vill ha det, till ett rättvist pris och med minimerat muda. 

Stegen ska inte ses som separata steg som man utför och sedan lämnar, utan som ett ständigt 

arbete.  
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4 NULÄGESANALYS OCH RESULTAT 

I följande kapitel redovisas nulägesanalysen samt resultatet utav gruppens beräkningar och 

undersökningar. Gruppen har undersökt hur nuläget ser ut påföretaget och har med hjälp utav de 

tidigare beskrivna verktygen undersökt hanteringen av lagret. Man redovisar även lagrets 

omsättningshastighet, spaghettidiagram, efterfrågan och dess utveckling under åren 2011-2014 

samt kapitalbindningens utveckling 2013-2014. 

4.1 Orderhantering 

I och med den höga omsättningen av produkter så behöver man struktur för att hålla ordning på 

produkterna. Eftersom att lagret är ostrukturerat så är det t.o.m. svårt för rutinerad personal att 

hitta i lagret. Nya produkter inte har någon tilldelad plats utan placeras där det, för tillfället, finns 

plats. 

Orderhanteringsprocessen är lång och tidskrävande samt att den kräver en lång 

upplärningsperiod. Det innebär att det finns många steg där fel kan uppstå. Se en utförlig bild på 

processen i bilaga 3. Det som gruppen har fokuserat på är att eliminera så många steg som möjligt 

så att processen ska bli kortare, vilket skulle underlätta utförandet. 

Man vill eliminera samtliga flaskhalsar i processen eftersom att dessa bidrar till ett ojämnt flöde 

i processen och det bidrar i sin tur till slöserier i form av väntetider etc. Flaskhalsar bidrar även 

till en begränsning i kapaciteten och leder till en obalans i systemet (Lumsden K., 2012). En av 

de största flaskhalsarna är det manuella arbetet i processen som sker vid orderhanteringen. 

Efter att verktygen hade applicerats gjordes förslag på nya layouter för lagret samt en nya 

processkartor. Detta gjordes för att strukturera lagret och för att få ett bättre flöde i processen. 

En viktig del i förbättringsförslagen är att personalen ska ges tid till att arbeta med förbättringar. 

Det framkallar förbättringstänk och ger en bättre arbetsmiljö. Det är bra för företaget eftersom 

att de som arbetar i utleverans vet om problemen och kan synliggöra dessa för ledningen. 

4.1.1 Förslag på nya processkartor 

Om man eliminerar samtliga flaskhalsar i orderhanteringsprocessen så skulle den kunna se ut 

enligt figur 3 nedan: 

 

Figur 3 Förslag till processkarta 
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Detta skulle medföra att samtligt manuellt arbete i orderhanteringen, förutom produktion och 

packning, sker genom att välja bland alternativ i en rullista som är inlagt i affärssystemet. Det 

skulle innebära en period där man behöver lägga in samtlig kunddata i affärssystemet. Man skulle 

dessutom behöva ett nytt arbetssätt i utleverans-processen. Se förslag på detta i figur 4 nedan. 

 

Figur 4 Processkarta för utleverans 

Den nya processen skulle kräva en automatisering av orderhanteringen. T.ex. med hjälp utav en 

handdator för att registrera plockade varor och för att minska användandet av papper i processen. 

Den metod som används i dagsläget, där man manuellt kontrollerar att samtliga produkter på 

listan finns tillgängligt i lagret, bör elimineras. När en order frisläpps bör det vara säkerställt att 

produkterna på plocklistan finns i lager, utan att fordra en manuell kontroll. 

Om man redan vid orderplock har en typ utav handdator som kontrollerar att rätt produkt och 

antal har plockats så slipper man att utföra den extra kontrollen där man manuellt jämför 

plocklistan med produkterna på vagnen. Då skulle även produktantalet i lagret kunna uppdateras 

direkt i affärssystemet. 

Om inte detta är möjligt så borde man t.ex. kunna välja ordern i datorn och sedan endast behöva 

scanna av produkterna till just den ordern för att den ska registreras i systemet så att man sedan 

kan skriva in vikt, skriva ut faktura etc. 

Skrivbordet och packbordet borde vara närmare varandra så att man lättare kan hantera en order. 

Steget i systemet där man manuellt skriver in kund, väljer fraktsätt, skriver in frakt och skriver 

in eventuella rabatter bör läggas in i systemet i förväg så att man i rullistor kan välja dessa. Dessa 

punkter är de som är mest tidskrävande och där det kan sparas in mest tid i processen. 
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4.2 Lageromsättningshastighet 

Tabell 1 Beräkning av värdet för utlevererade produkter och LOH 

Totala värdet av utlevererade produkter 

2013 

26822168 

2014 

24171447 

Genomsnittligt lagervärde för ett år (Hill, 2014) 12 000 000 12 000 000 

 

 
 

2,235 2,373 

2,286 2,417 

De fetmarkerade, kursiva värdena i tabell 1 ovan representerar värden baserade på en tidperiod 

från januari till oktober för de två åren. Detta eftersom att värdena för november och december 

år 2014 inte fanns tillgängliga. Värdena i tabell 1 visar det totala värdet av utlevererade produkter 

år 2013 och 2014. Dessa värden visas grafiskt, månad för månad, i diagram 1 nedan. 

 

Diagram 1 Värdet av utlevererade produkter 

  

LOH =
Värde av utlevererade produkter 

Genomsnittligt lagervärde
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Det genomsnittliga lagervärdet per månad (Hill, 2014) är en miljon kr, vilket då blir 12 miljoner 

kr på ett år. LOH är baserat på värdet av utlevererade produkter dividerat med det genomsnittliga 

lagervärdet för ett år. Se diagram 2.  

LOH för år 2014 har beräknats med fiktiva värden baserade på uppskattningar av föregående år 

samt från en jämförelse av januari till oktober 2014. Se diagram 3.

 

 

Diagram 2 Lageromsättningshastighet (jan-dec) 

 

Diagram 3 Lageromsättningshastighet (jan-okt) 
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4.3 Undersökning av rotorsaker 

För att undersöka rotorsakerna till problemet ”Hög kapitalbindning i Sverigelagret” utfördes ett 

Ishikawa-diagram. Diagrammet sammanställdes med hänsyn till information som gruppen fått i 

samband med intervjuer och samtal med anställda på WSE och WTE. De personer som har 

bidragit med information har varit från ledningen, planerare, materialinköpare och 

orderhanterare. 

Gruppen kom fram till att huvudproblemområdet primärt var metod som visas i figur 5. Se 

fullständigt diagram i bilaga 6. 

 

Figur 5 Ishikawa-diagram kategori metod 

4.4 Kartläggning av rörelser och transporter 

Enligt Bicheno (2004) kan man använda sig av ett så kallat spaghettidiagram för att kartlägga 

rörelser och transporter, för att optimera arbetsytan. Verktyget går ut på att man har en karta över 

arbetsytan som man vill kartlägga och sedan ritar ut hur en person rör sig på denna yta samt hur 

många steg personen tar. 

Spaghettidiagrammen som gruppen utförde är baserade på en undersökning på en anställd som 

arbetade på avdelningen utleverans den 10 december 2014. Undersökningen omfattade fyra 

stycken ordrar. Se rörelsemönstret i Sverigelagret och i utleverans i bilaga 7 samt en tillhörande 

beskrivning av dessa i bilaga 8. 
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4.5 Sortering i dagsläget 

4.5.1 Vänster hyllsystem 

I vänster hylla, sett från dörren, var produkterna placerade i 

produktgrupper (switchar, konverterare etc.) och därefter på 

artikelnummer inom produktgruppen. Däremot var hyllorna 

inte helt strukturerade och därmed inte fullt utnyttjade. Se 

figur 6. 

Längst ner stod ett flertal kartonger, både öppnade och 

oöppnade, med produkter i. Dessa var inte sorterade på 

produktgrupp eller artikelnummer samt att de var utspridda 

på flera ställen i lagret, vilket gav ett rörigt intryck. De 

gjorde också att de tog upp mycket plats i hyllorna. Det var 

svårt att se vad som fanns i lådorna utan att behöva dra ut 

och öppna dem. 

4.5.2 Hyllor/golv 

På hyllor längst in i lagret låg små transceivrar på 

plastbrickor vars hyllplats var sorterad på artikelnummer, 

men däremot var inte alla platser det. Detta ledde till att man 

var tvungen läsa på produkten vad den hade för 

artikelnummer och det tog extra tid när man plockade ihop 

en order, då man ibland behövde läsa på flera olika 

transceivrar innan man hittade rätt. Det stod också kartonger 

med mindre antenner och sladdar på hyllorna. Se figur 7. 

Det låg tomma kartonger och tomma plastbrickor på 

hyllorna som borde ha slängts när de blev tomma. På golvet 

stod det stora lådor med produkter i som inte fick plats 

någonstans och det stod också skrivblock och andra 

marknadsföringsprodukter på golvet, under hyllorna. Där 

stod även en stor, blå plastlåda med diverse byglar och 

fästen i. Det låg påsar med sladdar på golvet som inte fick 

plats på sin avsedda plats. På platsen där sladdarna borde ha 

placerats, stod det en liten låda med plats för ca tio sladdar. 

4.5.3 Höger hyllsystem 

Även på det högra hyllsystemet var det sorterat på typgrupper och på artikelnummer. Se figur 8. 

Längst upp på hyllan fanns det många gamla produkter och även ett par kartonger, fyllda med 

föråldrade produkter. Dessa var placerade där av personal för att de inte såldes så ofta. Större 

delen av tillbehören var placerade på denna sida och de låg, för det mesta, i stora högar. Det var 

ganska svårt att räkna antalet kablar och de trasslade lätt ihop sig med varandra. Kablarna låg i 

plastbackar, mindre plastlådor, direkt på hyllan i påsar och i kartonger. Det låg även sladdar på 

golvet som inte fick plats i hyllan. Se detta i figurerna 9-11. Detta gav ett rörigt intryck. 

Figur 6 Vänster hylla sortering 

Figur 7 Tillbehör (transceivrar, sladdar etc.) 
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Figur 8 Höger hyllsystem 

 

Figur 9 Översta hyllan i änden av höger hyllsystem 

 

Figur 10 Tillbehör och sladdarna på golvet 
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Figur 11 Sladdar i pappkartonger i tillhörande plastpåsar samt kartong med broschyr 

4.5.4 Hantering 

När en order plockades ihop tog man plocklistorna och tog med sig en vagn till lagret för att 

plocka ihop var och en av ordrarna. Vagnen (se figur 12 nedan) kördes in i lagret och sedan tog 

man en plocklista och började leta efter de produkter som man skulle ha. När man väl funnit rätt 

produkt gällde det att dubbelkolla serienumret mot det nummer som fanns på plocklistan så att 

det var rätt produkt som plockats. 

Som tidigare nämnt tog vagnen upp större delen av korridoren och därför bör man använda sig 

utav en mindre vagn för att underlätta förflyttning i lagret. 

 

Figur 12 Plockvagnen 
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4.6 Dragande och tryckande system 

Man skulle kunna säga att företaget delvis använder sig av JIT i samband med orderhanteringen 

till lagret. Produkterna beställs från tillverkningen så att de finns tillgängliga en dag innan de ska 

levereras ut till kund. I vissa fall beställs det ett par extra produkter, som ett säkerhetslager, för 

att kunna täcka en oväntad order. För att slippa att ha för många produkter på lager bör man inte 

beställa hem extra av de produkter där efterfrågan är osäker. Fokus bör ligga på att ta hem 

produkter efter prognoser och vad som beställs av kund. 

4.7 ABC-klass 

Som tidigare nämnt går det att använda klassifieringen till att avgöra vilken produkt som man 

vill ha extra god levereransservice på. Enligt anställda på WTE så sker användningen av ABC-

klass inom just leveransservice mot kund. 

Enligt Parkkila (2014): 

 A: 7 dagar 

 B: 10 dagar 

 C: 20 dagar 

Enligt Modin (2014): 

 A: 7 dagar 

 B: 15 dagar 

 C: 30 dagar 

Skillnaderna mellan dessa kan bero på att någon utav källorna kan ha angett ett ungefärligt värde 

då de inte visste det exakta antalet dagar när frågan ställdes. Det kan även bero på att de har olika 

definition på hur dagarna beräknas. Att de har olika positioner på företaget kan också påverka 

hur de ser på och arbetar med ABC-klasser. Samtliga avdelningar på företaget bör ha samma 

definition av ABC-klasser för att unvika eventuella missförstånd, både internt och mot kund. 

Enligt Hill (2014) så ärver WSE ABC-klasserna från moderbolaget. I och med att dotterbolaget 

inte har samma artikeluppsättning som moderbolaget blir dessa ABC-klasser inte användbara för 

WSE. Man borde räkna om dessa klasser så att de överensstämmer med verkligheten. 

Anledningen till varför det är problematiskt för ett dotterbolag att ärva klasserna, från 

moderbolaget, är för att dotterbolaget inte får möjligheten att undersöka hur de kan använda detta 

i sitt dagliga arbete. 

4.8 Prognosarbete på WTE 

På WTE fanns det ett verktyg som kallades huvudplansrapport som de använde sig utav för att 

beräkna prognosen på sina artiklar. Beräkningen baserades på ABC-klass där A- och B-produkter 

har prognoser. C-produkter beställs så pass sällan att de inte kräver någon prognos. 

Verktyget gav en tydlig bild över vad som hade beställts de senaste sex och tolv månaderna samt 

den beräknade prognosen för produkterna. Utifrån dessa kunde man beräkna servicenivån. Detta 

gjorde man genom att ta den genomsnittliga försäljningen (efterfrågan) dividerat med 

prognosvärdet för produkten. Målet WTE hade var att ha en servicenivå på 90 %. 
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Anledningen till varför man ville hålla sig runt 90 % var för att ha en buffert utifall att man skulle 

få ett oväntat behov. 

Om WSE skulle uppdatera ABC-klasserna, utefter de produkter som finns i deras sortiment, så 

skulle man kunna använda samma system som moderbolaget för att beräkna prognoser. På detta 

sätt skulle servicenivån bibehållas då man arbetar mot servicenivåns mål på 90 %. Om det finns 

produkter som i dagsläget har en lägre servicenivå än 90 % så skulle huvudplansrapporten 

synliggöra dessa. Därefter kan man införa rätt prognos på produkten för att kunna öka 

servicenivån. Om dessa produkter är många kommer det att leda till en betydande förbättring på 

den totala servicenivån för WSE. 

I framtiden kan det även appliceras på resterande dotterbolag för att få ett enhetligt 

prognossystem i hela företaget. 

4.9  Efterfrågan 

I diagrammen 4-8 nedan visas efterfrågan för de fem mest sålda produkterna från år 2011 till 

2014. Dessa diagram sammanställdes från försäljningsdata för dessa år. Detta gjordes för att 

undersöka om det fanns eventuella säsongsvariationer på produkterna. 

 

Diagram 4 Efterfrågan av 1100-0231 MLC2 
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Diagram 5 Efterfrågan av 1100-0172 MC100 

 

Diagram 6 Efterfrågan av 3616-0020 EDW-100 
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Diagram 7 Efterfrågan av 3621-0110 DDW-120 

 

Diagram 8 Efterfrågan av 3643-0100 Lynx 110-F2G 
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I diagrammen 9-13 nedan visas efterfrågeutvecklingen för de fem mest sålda produkterna från 

år 2011 till 2014. Detta sammanställdes för att undersöka om det från år till år fanns eventuella 

tendenser till trender för produkterna. Detta räknades ut genom att ta försäljningsdata för 

produkterna och beräkna ett medelvärde av månadsförsäljningen för respektive år. Eftersom att 

data för november och december år 2014 inte fanns tillgänglig vid undersökningstillfället så är 

stapeln för år 2014 (stapel 4), något lägre än vad den förväntas vara vid årets slut.

 

Diagram 9 Efterfrågeutveckling av 1100-0131 

 

Diagram 10 Efterfrågeutveckling av 1100-0172 

  



 

36 

 

Diagram 11 Efterfrågeutveckling av 3616-0020 

 

Diagram 12 Efterfrågeutveckling av 3621-0110 

 

Diagram 13 Efterfrågeutveckling av 3643-0100 

Resultatet visar tydligt att efterfrågan av produkterna har ökat sedan år 2011 och därför såg gruppen 

ett ökat behov i att undersöka frågeställningen för rapporten.  
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4.10  Kapitalbindning

Nedan i diagram 14 och 15 följer en uppställning av ingående och utgående lagersaldo samt en 

jämförelse av dessa för samtliga produkter i lagret under november år 2013 och 2014. Det som 

gruppen ville undersöka var om lagret hade tendenser till en ökning eller minskning av 

kapitalbindningen mellan dessa år. 

Det man kom fram till var att kapitalbindningen var lägre i november år 2014, än samma månad 

föregående år. Man kom även fram till att det utgående lagersaldot var högre än det ingående 

lagersaldot för dessa undersökta månader. Detta tror gruppen har att göra med att säkerhetslagret 

väljs på känsla och bidrar därmed till en ökad kapitalbindning. 

Det man däremot inte kom fram till var om det finns produkter som inte omsätts och därmed blir 

kvar i lagret. För att undersöka detta närmare behöver man undersöka varje produkt separat för 

att komma fram till vilka produkter som bidrar till kapitalbindningen. 

 

Diagram 14 Kapitalbindning (2013) 

 

Diagram 15 Kapitalbindning (2014) 
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5 ANALYS 

Här analyseras resultaten som redovisades i föregående kapitel samt vilka faktorer som kan ha 

påverkat dessa. Analysen har baserats på resultaten i föregående kapitel för att besvara projektets 

frågeställningar. 

5.1 Lageromsättningshastighet 

Man har fått fram att LOH ligger mellan 1,3 och 3,4 för lagret år 2013-2014. Hela lagret hinner 

alltså i snitt bytas ut ca två gånger per år. Detta ger inte ett resultat för varje produkt då t.ex. de 

högomsatta produkterna kan hinna bytas ut tio gånger medan de lågomsatta produkterna inte byts 

ut överhuvudtaget. 

För att få reda på om en artikel bör lagerhållas eller ej bör man utföra denna beräkning på varje 

enskild produkt. Det är allra viktigast att undersöka de produkter som har låg eller obenfintlig 

omsättning för att undvika att dessa lagerhålls. Man bör analysera om det är möjligt att ta bort 

dessa produkter ur lagret för att frigöra kapital och yta. Anledningen till varför detta är viktigt är 

för att kunna minska kapitalbindningen och på längre sikt skapa bättre förutsättningar till att 

uppnå målet med att halvera kapitalbindningen. 

Som tidigare nämnt bör man däremot först undersöka hur lång tillverkningstiden är på 

produkterna och hur pass viktig produkterna är för kunden att få hem snabbt. Dessa beräkningar 

hade gruppen inte tid att utföra då förstudien tog längre tid än beräknat och för att WSE hade 

omkring 300 artiklar i sitt sortiment. 

Värdena för LOH är dock missvisande då man saknar data för november och december år 2014. 

Det innebär att värdet blev aningen högre än vad det egentligen var. För att få ett mer rättvisande 

värde tog gruppen fram fiktiva värden för  LOH för dessa månader. 

5.2 Ishikawa-diagram 

Ishikawa-diagrammet har behandlat problemet ”Hög kapitalbindning i Sverigelagret” och har 

baserats på information från intervjuer och samtal med anställda på WSE och WTE. 

5.2.1 Rotorsaker 

De tre största rotorsakerna som gruppen kom fram till var: ”bristande planering”, ”resurs-

/tidsbrist” och ”inget synligt behov”. Dessa rotorsaker fanns i nästan samtliga kategorier. 

Rotorsakerna hör mer eller mindre ihop då dessa påverkar varandra. Vid bristande planering så 

sker ett underskott i resurser och därmed får man även tidsbrist, då man har en hög 

arbetsbelastning. En hög arbetsbelastning kan därmed innebära att man inte hinner reflektera 

över situationen och ser därför inte vilka behov som finns. 

Metod 

Resultatet av diagrammet visade att den mest bidragande faktorn till problemet med 

kapitalbindningen beror på kategorin metod, i och med att det fanns flest felkällor där. Se benet 

i figur 13 nedan. 

Lagret inventerades en gång per år av en anställd på WSE. Detta berodde på tidsbrist och i sin 

tur även bristande planering. Den som inventerade lagret var ofta en anställd från dotterbolaget. 
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Detta kunde bli problematiskt då denna person inte hanterade lagret dagligen och därmed inte 

hade samma överblick över vilka produkter som hade legat i lagret under en längre tid. 

Det största problemet var att det fanns ett varierande säkerhetslager. Detta berodde på att det var 

en ojämn orderingång/efterfrågan samt att säkerhetslagret valdes på känsla, för att det inte fanns 

någon standard för arbetet. 

Det fanns ingen uppföljning av de produkter som inte omsatts i slutet utav månaden, eller året. 

Detta berodde på att det inte fanns något synligt behov utav detta då det krävs extra resurser för 

att undersöka dessa. 

Det fanns bristande rutiner som berodde på att det var resurs-/tidsbrist som i sin tur berodde på 

bristande planering. 

Dotterbolaget utförde inga prognoser på produkterna i lagret vilket berodde på resurs-/tidsbrist. 

Det var bristande struktur på orderhanteringen som även det berodde på resurs-/tidsbrist. Sedan 

var det mycket manuellt arbete i och med att affärssystemet inte hade alla de önskvärda 

funktioner som behövdes för ett effektivare arbetssätt. 

 

Figur 13 Ishikawa-diagram, kategorin metod 

Människa 

De mänskliga faktorerna för problemet var att man inte hann reflektera över orsakerna till 

situationen för att det var ett högt tempo i produktionen. Detta berodde på att det fanns för mycket 

arbete att utföra som i sin tur berodde på resursbrist. 

Det var även brist på information/kunskap om lagret som berodde på bristande kommunikation 

mellan ledning och personalen i utleverans. Detta berodde på att det inte fanns något synligt 

behov av att dela information mellan dessa avdelningar. 

Material 

Problemfaktorerna för material var att det fanns för många produkter i lager av varje artikel. 

Detta berodde på att det var ett varierande säkerhetslager, för att det valdes på känsla. Det 

berodde i sin tur på att det inte fanns någon standard för arbetet. 

Det fanns även inaktuella artiklar i lagret p.g.a. att det sällan var inventering. Det berodde i sin 

tur på resurs-/tidsbrist p.g.a. bristande planering. 
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Management 

Den högst bidragande faktorn i kategorin management var bristande kommunikation mellan 

ansvarsområdena. Detta berodde på att det inte fanns något synligt behov av att dela med sig utav 

information till övrig personal. Det berodde i sin tur på att ingen hade uttryckt en önskan om 

detta. 

Två andra faktorer var att det är flera personer som hanterade lagret och att det fanns utspridd 

kunskap mellan ansvarsområdena. Det berodde på resurs-/tidsbrist p.g.a. bristande planering. 

Miljö 

Problemen med miljön var att lagret var ostrukturerat, det fanns produkter av samma produkttyp 

utspritt på olika ställen i lagret, lagret var svårt att hantera och att det var svårt att hitta artiklar. 

Dessa problem berodde på att det saknades sorteringssystem. Det i sin tur berodde på resurs-

/tidsbrist. 

Det låg produkter på golvet p.g.a. platsbrist i och med att dessa produkter ännu inte fått någon 

avsedd plats. Detta berodde i sin tur på att det ar en ojämn orderingång/efterfrågan. 

Mätning 

De två bidragande faktorerna med mätning var att affärssystemet uppfattades som ofullständigt 

i och med att ingen förundersökning hade utförts för att undersöka vilka funktioner som 

behövdes. Detta berodde i sin tur på resurs-/tidsbrist. 

Det var bristfälliga mätningar av säkerhetslagret p.g.a. att det saknades en standard för att utföra 

en sådan mätning. Det berodde i sin tur på att det saknades kunskap om standardisering av 

arbetsrutiner. 

5.3 Muda (7+1 slöserier) 

Som tidigare nämnt kommer endast appliceringen av detta verktyg inte att ge en lösning som är 

bestående då alla delar ur Lean-filosofin bör behandlas för att uppnå detta. Gruppen har valt att 

analysera just begreppet muda ur Lean-filosofin för att man ska få en tydlig bild över vad man 

förlorar och slösar på i företaget. För att dessa steg ska kunna vara tillämpningsbara på lagret och 

dess hantering, har punkterna tolkats utefter hanteringen av lagret. 

För att se vilka steg man bör eliminera och på så sätt undvika slöseri finns en sammanställning 

under följande rubriker. 

5.3.1 Överproduktion 

Att köpa in fler produkter än vad man behöver kan man koppla till punkten överproduktion. Här 

handlar det om att man köper in några extra produkter ”utifall att” och hoppas på att de kommer 

att gå åt. Det finns helt enkelt fler produkter i lager än vad som behövs och för att undvika detta 

bör man beställa in det exakta antal som behövs, förutom i vissa undantagsfall där säkerhetslager 

finns. 

5.3.2 Väntetider 

Produkterna får ligga i lagret och vänta på att bli utskickade till kund. Det kan ta allt från ett par 

dagar till flera år. Det är när produkterna ligger kvar i lagret en längre tid som man förlorar på 

det. 
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5.3.3 Lager 

Om man lagerhåller de produkter som man inte behöver binder de yta och kapital i lagret som 

istället hade kunnat användas på ett bättre sätt. För att undvika att ha ont om lageryta bör man 

optimera layouten så att man kan utnyttja så stor yta som möjligt. 

T.ex. om en produkt ligger i lagret under en längre period så har den bidragit till flera olika 

slöserier. Den har bl.a. ockuperat lageryta som annars kunde ha använts till ett annat ändamål, 

bidragit till onödiga rörelser samt eventuellt i defekta produkter om den har blivit föråldrad. 

5.3.4 Rörelser 

Vid hanteringen av ordrar kan utförandet av rörelser reduceras på många sätt. Man kan spara 

både tid och arbete på att undvika att behöva leta efter produkter på hyllorna och att inte behöva 

utföra manuellt arbete.  

5.3.5 Transport 

Man vill undvika att flytta på en produkt många gånger. Om man placerar de produkter som inte 

används så ofta där de inte är i vägen, slipper man flytta på dem för att komma åt andra produkter. 

Man kan undvika detta genom att ha flyttbara skyltar så att man lätt strukturera lagret utefter 

behovet. 

Som tidigare nämnt bör man organisera lagret på bästa möjliga sätt för att undvika onödiga steg. 

Se spaghettidiagrammet i bilaga 7 och 8 för att se hur produkterna transporteras i lagret. 

5.3.6 Överarbete 

För att slippa överarbeta en order bör man att avsätta tid till att hålla ordning i lagret och göra 

det en del av rutinen. Detta underlättar lagerhanteringen och leder till att man istället kan fokusera 

på att plocka ihop en order, istället för att behöva flytta eller slänga saker som är i vägen. 

5.3.7 Defekta produkter 

En längre tids lagerhållning kan leda till att produkter kan bli defekta på olika sätt. De kan bli 

oanvändbara eller inaktuella p.g.a. att t.ex. en nyare produkt har tillverkats. I dessa fall måste de 

oftast skrotas. 

5.3.8 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

Det är viktigt att ta tillvara på de anställdas åsikter då de har insikt över hur en stor del utav flödet 

fungerar och då de ofta har förbättringsförslag på processen. Sådan input skulle ta betydligt 

längre tid för en utomstående part att komma fram till. 

5.4 Spaghettidiagram 

I spaghettidiagrammet kan man tydligt se att det är mycket onödiga rörelser i lagret (bilaga 6 och 

7). Anledningen till detta är till stor del för att man måste leta efter produkter i hyllsystemen samt 

att vagnen tar upp en stor del av korridoren. Vid undersökningstillfället var man även tvungen 

att först plocka av kvarliggande saker från vagnen innan man kunde påbörja orderplockningen. 
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5.5 Efterfrågan 

I och med att man är begränsad i hur mycket man kan påverka efterfrågan av en produkt så valde 

gruppen istället att se situationen ur en kartläggningssynpunkt. Man valde ut de fem mest sålda 

produkterna i sortimentet, mellan år 2011 och 2014, för att sedan analysera dessa djupare. Man 

undersökte om det är möjligt att tillämpa prognoser på dessa. Se den historiska efterfrågan för 

produkterna i bilaga 9. 

År 2013 märkte man ett tydligt avvikande värde för produkten 1100-0172 (MC100). I 

beräkningarna har man valt att ta bort det avvikande värdet för att få ett mer rättvist resultat. 

Detta betyder i sin tur att beräkningen av medeltalet är något missvisande för 2013 och 2014. 

Både det avvikande antalet och de nämnda medeltalen år 2013 är inramade i tabell 2 nedan. 

Tabell 2 Försäljningsstatistik för de fem mest sålda produkterna år 2013 

 

5.6 Kapitalbindning 

Jämförelsen av de två åren visade att kapitalbindningen hade minskat sedan föregående år. 

Värdet av utgående lagersaldo låg på strax under en miljon kronor år 2014 jämfört med 2013 där 

det var strax över en miljon. 

Detta kan ha berott på att man sålde färre produkter jämfört med föregående år, eller att man 

beställde ett antal som motsvarade kundbehovet bättre än föregående år. 

De värden som var mest intressanta var jämförelsen av värdet för ingående och utgående varor. 

Det var alltid ett högre utgående lagervärde. Vad man även kunde se var att de flesta produkterna 

går plus-minus noll men att det var flera produkter som ökade i antal, än som minskade i antal 

vid månadens slut. De produkter som ökade i antal är de som bör fokuseras på. 

Eftersom att jämförelsen utfördes under en begränsad period så vet inte gruppen vad som 

kommer att ske kommande månader. Vad är det som har gjort att de har ökat i antal? Har 

produkter beställts in baserat på kännedom om att det nästa månad kommer att gå åt ett visst 

antal produkter? Eller hade dessa tagits in som säkerhetslager? Bestäms säkerhetslagret av flera 

olika personer och kommunicerar dessa personer med varandra? 

Undersökningen som gruppen utförde visar inte hur stor andel av kapitalbindningen som de 

lågomsatta produkterna utgör. För att undersöka detta vidare krävs som sagt en vidare 

undersökning av samtliga produkter i lagret för att synliggöra dessa. Gruppen tror att andelen 

lågomsatta produkter är relativt hög då det sällan sker inventering och därmed ligger de 

lågomsatta produkterna kvar i lagret under en längre tid än nödvändigt. Om dessa skulle 

elimineras skulle yta även kunna frigöras, förutsatt att de högomsatta produkterna inte behöver 

ett större säkerhetslager som tar upp den frigjorda ytan.  

Art. nr. Beskrivning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TOT

Medeltal

per månad

Förändring av

medelvärde

från föregående år

1100-0131 MLC2, Multimode, LC-connector, 2 km, 1310nm 33 105 129 304 212 132 86 368 134 89 42 193 1827 152,25 3,676

1100-0172 MC100, 100 Mbit koppar transceiver RJ-45 100m 24 86 21 688 128 48 28 132 65 205 21 203 1649 87,36 4,922

3616-0020 EDW-100 UDP/TCP Ext temp 68 35 41 86 71 80 25 59 125 75 76 63 804 67,00 1,051

3621-0110 DDW-120 11 16 5 26 78 26 6 10 30 38 36 55 337 28,08 1,009

3643-0100 Lynx 110-F2G 50 72 3 83 29 29 61 113 11 21 12 19 503 41,92 2,307

2013
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6 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I följande kapitel behandlar man frågor och funderingar som har uppkommit utöver projektets 

frågeställningar. Man diskuterar bland annat hur företaget ska applicera de föreslagna verktygen 

för att uppnå önskat resultat samt vad man bör undvika. 

6.1 5S 

5S är ett bra verktyg att använda till Sverigelagret för att strukturera och göra det mer 

användarvänligt. 

6.1.1 Sortera 

Sortera produkterna i en ordning som är logisk för de som hanterar lagret. Förslagsvis bör man 

sortera tillbehören och produkterna var för sig och sedan efter artikelnummer inom dessa två 

kategorier. 

6.1.2 Strukturera 

Gör lagret lätt att hantera genom att strukturera det på bästa möjliga sätt. Alla produkter bör ha 

sin plats på hyllan och när nya produkter kommer in i lagret ska det vara lätt att sortera in dessa 

vid samma produkttyp/artikelnummer för att det ska vara lätt att hitta. 

6.1.3 Städa 

Se till att hålla lagret snyggt och att varje produkt står på sin avsedda plats. Avsätt tid till att städa 

då och då, exempelvis under veckans gång i samband med orderplock. Flytta runt det som 

behöver mer plats och se till att de nya produkterna har fått en egen plats. Att ställa produkterna 

snyggt på hyllan tar endast ett par minuter och är därmed lätt att hinna med ett par gånger i 

veckan. 

Ta reda på vad grunden till problemet är och undersök hur man kan undvika samma problem i 

framtiden. Ett exempel på ett problem som kan uppstå i lagret är att produkterna aldrig får en 

egen plats på hyllan. Beror det på att ingen har tagit sig tid till att lösa problemet eller finns det 

helt enkelt inte plats? Vad beror platsbristen på i sådana fall? 

6.1.4 Standardisera 

Gör lagerhanteringen och underhållningen av lagret till en standardiserad uppgift för de anställda. 

Det ska vara en självklarhet att ställa ordning produkterna när man ser att det ser rörigt ut. Alla 

steg i de tidigare tre S:en ska kunna tillämpas på ett sådant sätt att de inte blir allt för tidskrävande. 

6.1.5 Skapa vana 

Se till att alla är delaktiga och medvetna om de nya rutinerna och arbetssätten. Om alla hjälps åt 

med att följa dessa steg kommer det att leda till att lagret blir lättare att hantera. 
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6.2 Lageryta/layout 

Här lämnar gruppen förslag på hur man kan sortera och strukturera lagret. 

6.2.1 Produkter 

Små produkter, som transceivrar och liknande, kan placeras tillsammans på hyllsystemen i lagret. 

Detta för att skilja dessa från de större produkterna. Om produkter används sällan kan det vara 

bra att ställa dessa långt ner. 

Kartongerna med t.ex. modem och switchar bör placeras utifrån artikelnummer eller 

plockfrekvens. Det ska vara lätt att skilja produkterna åt så de inte blandas ihop på hyllan 

samtidigt som man har utnyttjat hyllan på ett effektivt sätt. Anledningen till att man vill utnyttja 

större delen av hyllan är för att eventuellt kunna minska lagerytan genom att ta bort några 

hyllsystem. Man bör ta reda på hur mycket plats som krävs för de produkter som har hög 

omsättning men även för de andra produkterna som t.ex. tillbehör och produkter med låg 

omsättning. 

Man bör placera tunga produkter i midjehöjd, alternativt något lägre, för att undvika att tunga, 

felaktiga lyft som i längden leder till högt slitage på kroppen. 

Att placera produkter efter t.ex. ABC-klass (plockfrekvens), användningsområde, tyngd etc. kan 

leda till att det blir rörigt och svårt att hitta. Om man istället sorterar på artikelnummer så kan 

produkterna istället bli lättare att hitta. Det går även att sortera på produktgrupp och därefter på 

artikelnummer inom gruppen. Detta underlättar sorteringen när nya produkter ska placeras i 

lagret. 

Företaget bör sortera utefter vad de anser vara mest lämpligt för lagret. Vad går snabbast? Ska 

de produkter med hög plockfrekvens ligga nära dörren? Eller gör det inte så stor skillnad eftersom 

att lagerytan är relativt liten (ca 13 kvm)? 

Eftersom att efterfrågan varierar så pass mycket för varje produkt så bör man inte sortera på 

plockfrekvensen. Detta skulle leda till att man ofta behövde sortera om i lagret. Att sortera på 

artikelnummer kräver ett relativt lågt underhåll för att hålla lagret uppdaterat. Ett sådant 

sorteringssätt var något som företaget önskade. 

Säsongsbaserade produkter 

För att minska lagerytan så kan man undersöka om vissa produkter är säsongsbaserade, alltså om 

de har perioder på året de säljer mer eller mindre. 

När en produkt har sin högsäljande period placeras den på en hyllplats. När den har sin 

lågsäljande period går platsen istället till en annan produkt som just under den perioden är 

högsäljande. Alltså att en lågsäljande produkt under period 1 ersätts av en högsäljande produkt i 

hyllsystemet under samma period och tvärtom när dessa byter försäljningsgrad. 

Detta system kräver en högre resursgrad och har därför inte undersökts vidare av gruppen. Det 

är inte heller möjligt att sortera produkterna efter artikelnummer om man använder sig utav den 

här typen av sorteringssätt. 
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6.2.2 Tillbehör 

Kablage och andra tillbehör som köps in kan placeras på en egen del i lagret för att underlätta 

lokalisering. Kablage bör vara sorterade och lättåtkomliga så att de inte trasslar ihop sig och är 

svåra att hantera vid plock. Det ska vara lätt att ta det antalet man behöver utan att behöva tänka 

på att resterande kablage skulle kunna trassla ihop eller ramla ner på golvet. 

För att ge ett enhetligt intryck kan det vara bra att ha likadana lådor att förvara tillbehör i och 

samtidigt få ett välorganiserat sorteringssystem. 

Ett annat förslag på förvaring är en typ av konsol där man kan hänga kablarna. Lösningen gör att 

det är lätt att se hur många kablar man får tag i och kan därför lätt undvika att få med sig 

resterande kablar. Om det finns många av samma sorts kabel kan det vara bra att ha flera konsoler 

eller alternativt ha en sorteringslåda med resterande kablar som man behandlar som ett 

buffertlager när konsolen börjar bli tom. 

6.2.3 Artikelnummer 

Man kan placera produkterna och tillbehör efter artikelnummer för att lättare hitta dem. De 

produkter som används väldigt sällan borde man placera antingen högt upp eller långt ner så att 

de inte är i vägen i det dagliga arbetet. Det kan vara en bra idé att ha flyttbara skyltar som sitter 

i framkant på varje hylla för att visa vilken plats som hör till vilken produkt, även när det är tomt 

på platsen. Man kan också ha skyltar på varje indelning av hyllsystemen för att förenkla arbetet, 

då man redan i dörröppningen ser vart man ska gå. 

6.2.4 Underhåll 

För att hålla lagret strukturerat bör man ta bort de produkter som inte används, alternativt placera 

dessa där de inte är i vägen eller tar upp onödig yta i lagret. Ett förslag till att undersöka detta är 

att vid inventering gå igenom vilka produkter som är i vägen. Placera de produkter som går in/ut 

varje dag lättillgängligt och gör det även lätt att flytta på vid behov för nya produkter. Om man 

av olika skäl inte vill eller kan slänga de produkter som har låg omsättning, kan man markera 

dessa med en röd lapp och dagens datum. Om man vid en bestämd tidsperiod fortfarande inte har 

använt produkten så får man göra sig av med den genom att antingen slänga, sälja eller återvinna 

produkten. För att ha kontroll över lagret och hålla det uppdaterat bör man göra en inventering 

ungefär en gång i halvåret. 
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6.2.5 Förslag på layout 

Under projektets gång såg lagret ut som i figur 14. I vänster hyllsystem fanns det sex stycken 

hyllsektioner med fem stycken hyllplan i vardera (se figur 15). I höger hyllsystem fanns det även 

här sex stycken hyllsektioner fast något smalare och med sex stycken hyllplan i varje (se figur 

16). Längst in i lagret fanns det ett väggfast hyllsystem med fyra hyllplan. 

 

Figur 14 Lagerlayout vid start 

 

Figur 15 Vänster hyllsystem 

 

Figur 16 Höger hyllsystem 

Ett par förslag till ommöblering i lagret har gjorts. Layoutförslagen är gjorda för att utnyttja ytan 

maximalt. För att få ett enhetligt intryck och för att underlätta sorteringen av produkter, bör man 

ha likadana hyllsystem på båda sidor i lagret. Man kan däremot sätta in hyllplan för att dubblera 

antalet hyllplatser för de produkter som kräver lägre höjd. Detta för att utnyttja den tomma ytan 

mellan hyllplanen och för att eventuellt kunna ta bort hyllsystem som i sin tur leder till att man 

behöver mindre golvyta. 

I förslagen har man valt att ta bort det väggfasta hyllsystemet. Detta var för att höger hyllsystem 

blockerade åtkomsten av de produkter som var placerade till höger på det väggfasta hyllsystemet. 

Det väggfasta hyllsystemet försvårade även åtkomsten av produkterna längst in, längst ner i 

vänster hyllsystem. 

Eftersom att gruppen inte har utfört en detaljerad layout utifrån storleken på produkterna etc. så 

vet man därför inte hur stor yta som produkterna kommer att kräva. Layouterna tar därför inte 

hänsyn till att eventuella tomma sektioner kan tas bort när sorteringen är utförd. 

Nedan följer ett förslag på en layout där man sorterar på artikelnummer (se figur 17 och 18). 

Gruppen har valt att placera de tyngre förvaringslådorna längst ner. Detta eftersom att den 

enskilda produkten i sig inte är så tung och man utför därför inget felaktigt lyft vid orderplock. 

De produkter som inte används ofta bör placeras högst upp för att inte vara i vägen. 
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Figur 17 Vänster hyllsystem 

 

Figur 18 Höger hyllsystem 
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6.3 Prognoser 

För att kunna införa arbete med prognoser och för att få användbara värden fordras att man 

fortsätter med undersökning, som gruppen har påbörjat, i historiken för samtliga artiklar i 

sortimentet. Man behöver undersöka vilken typ utav prognosberäkning som bör användas. För 

att göra dessa beräkningar så delar man in året i dess fyra kvartal (Jonsson & Mattsson, 2011). 

6.3.1 Applicering på Sverigelagret 

Det man behöver ta hänsyn till är bl.a. hur världsekonomin förändras och eventuella satsningar 

och projekt i företaget. Man behöver även ha bra koll på sina konkurrenter och deras utveckling 

på marknaden. 

Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella trender och säsongsvariationer av artiklarna då dessa 

kan vara betydande för hur korrekta prognosberäkningarna blir. Finns det vissa artiklar som säljer 

mer/mindre under någon period på året? 

Till produkter med jämn efterfrågan bör man välja konstant-metoden. Dessvärre är det få, om 

några produkter alls i lagret, som det går att utföra denna metod på. 

Den metod som gruppen tror passar de flesta produkter i Sverigelagret är prognosberäkningar 

baserade på trender och säsongsvariationer. Detta eftersom att de fem produkter som gruppen 

undersökte djupare påvisade både ett säsongsbeteende och en ökning av efterfrågan från år 2011 

till år 2014. 

Det man kan få fram genom att använda dessa metoder är ett prognosvärde som ger en bättre 

framtidsblick och som kan komma att reducera kapitalbindningen i lagret. Däremot kräver 

metoderna att man undersöker utvecklingen varje artikel ett flertal år tillbaka i tiden för att få ett 

mer korrekt värde på prognoserna. 

Prognoser är tid- och resurskrävande att införa men de skulle i längden kunna förbättra styrningen 

och reducera kapitalbindningen i lagret. Som nämnt innan bör man dock göra en djupare 

undersökning av samtliga produkter innan man väljer prognosmetod. 

6.4 Säkerhetslager 

I dagsläget bestämmer WSE sitt säkerhetslager med hjälp av manuella bedömningar. Detta tror 

gruppen är en av de största anledningarna till att kapitalbindningen i lagret är högre än 

nödvändigt. Eftersom att all personal inte har tillgång till informationen om vilka produkter som 

har tagits in som säkerhetslager så kan det uppstå missförstånd mellan de olika avdelningarna. 

WSE bör analysera produkternas säkerhetslager utifrån omsättning för att kunna avgöra vilka 

produkter som bör lagerhållas eller inte. Man bör välja en metod för beräkning av säkerhetslager 

för att undvika att välja detta på känsla vilket eventuellt kan bidra till en ökad kapitalbindning. 

Beräkningarna ska bidra till att rätt sorts produkt har rätt antal produkter i säkerhetslager. 

Om beräkningar utförs så kan det leda till en bättre styrning av produkterna och därmed förbättra 

planeringen av inköp och tillverkning. 
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6.5 Möte med WTE 

Efter ett möte med gruppens handledare på företaget kom man fram till ett antal frågeställningar 

som låg utanför projektets område. Dessa frågeställningar handlar om hur processerna före och 

efter lagerhanteringen kan ha en inverkan på produkterna i lagret. 

För att kunna halvera Sverigelagrets yta och samtidigt bibehålla servicenivån till kund bör man 

ha ett effektivare flöde i produktionen på WTE för att möta behovet på de produkter som inte 

lagerhålls. För att genomföra detta krävs det att man aktivt arbetar med prognoser för att förkorta 

ledtiderna från produktionen till lagret. Det skulle i sin tur kunna leda till att man behöver införa 

buffertar i produktionen på WTE för att snabbare kunna reagera på en oväntad efterfrågan. Det 

skulle däremot innebära en ökad kapitalbindning i produktionen på WTE samt att 

produktionskapaciteten måste ökas för att tillverka dessa buffertar. Behöver man då införa flera 

olika buffertar för kunna erbjuda samma villkor till samtliga dotterbolag och även för 

moderbolaget? 

Man behöver dessutom införa prognosarbete på de produkter som beställs in från utomstående 

leverantörer för att få ett jämnare flöde av ingående produkter i lagret. 

Eftersom att detta låg utöver avgränsningarna för projektet så har dessa inte behandlats vidare av 

gruppen. 

6.6 Kommunikation 

Den mest bidragande faktorn till dagens situation anser gruppen är bristen på kommunikation på 

arbetsplatserna. Det har lett till missförstånd och förvirring. 

Under projektets gång har gruppen pratat med flera olika personer på företagen för att få reda på 

nödvändig information. Samtliga har gett olika svar på samma frågor. T.ex. vad ABC-klass står 

för eller vad olika förkortningar i Excel-filerna man fått, står för. Det kan bero på att man inte 

riktigt har varit säker när man har delgett svaren eller att de själva inte fått tillräcklig information 

från start. 

Man bör införa regelbundna möten där ledningen och personalen möts och diskuterar eventuella 

problem och funderingar. Detta för att öka motivationen för samtliga anställda samt för att 

förbättra arbetsmiljön. Om alla får vara delaktiga i förbättringsarbetet och får sina tankar 

värderade så kan det leda till att alla på företaget har samma mål och på så sätt kan utvecklas 

tillsammans. 

De anställda i lagret skulle kunna gynnas av att få tid till att utveckla och införa förbättringar på 

arbetsplatsen. Exempelvis med hjälp av utbildningar eller avsedd tid till förbättringsarbeten.  
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7 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGESTÄLLNINGAR 

Är det möjligt att halvera kapitalbindningen och storleken på lagret men samtidigt bibehålla 

servicenivån till kund? 

Gruppen har kommit fram till att det skulle kunna vara möjligt att minska lagerytan om WSE 

inför prognosarbete. Om man tar bort de produkter som har låg eller obefintlig omsättning ur 

lagret så minskas kapitalbindningen. Däremot har gruppen inte kommit fram till om detta utgör 

halva kapitalbindningen och ytan i lagret. 

Kan man införa prognoser utan att påverka servicenivån negativt? 

Genom att uppdatera ABC-klasserna för WSE så kan de använda sig utav huvudplansrapporten 

för att beräkna prognoser. Eftersom att beräkningen tar hänsyn till att man ska uppfylla en 

servicenivå på 90 %, så kommer servicenivån inte att påverkas negativt. Prognosen justeras så 

att servicenivån inte understiger 90 %. 

Att införa prognoser kan, enligt gruppen, endast påverka servicenivån negativt är om man sätter 

en för låg prognos jämfört med behovet. Detta bör inte kunna ske om prognoserna beräknas på 

rätt sätt. Genom att införa huvudplansrapporten så kommer de produkter som har en låg 

servicenivå att få en högre servicenivå vilket påverkar den totala servicenivån positivt. 

Hur kan man optimera lagerytan för att underlätta orderhantering? 

Gruppen har kommit fram till att sortering bör ske utefter en ordning som är logisk för de 

anställda som hanterar lagret på WTE. Gruppen föreslår dock att produkterna och tillbehören bör 

sorteras var för sig. Därefter bör man sortera samtliga artiklar på artikelnummer för att ge ett 

enhetligt intryck och underlätta placeringen av nyinkomna produkter. Detta kommer att kunna 

underlätta orderhanteringen samt förkorta tiden det tar att hantera en order. 

8 SAMMANFATTNING AV REKOMMENDATIONER 

Här sammanställs de rekommendationer som gruppen föreslagit i föregående kapitel. 

 Optimera orderhanteringen genom att kontrollera slöserier och flaskhalsar 

 Inför 5S 

 Beräkna nya ABC-klasser för WSE 

 Undersök möjligheten att införa prognoser (t.ex. huvudplansrapport) 

 Undersök och beräkna säkerhetslagernivåer 

 Skapa förutsättningar för kommunikation 

 Fortsätt att arbeta med ständiga förbättringar 
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BILAGA 1 – Frågor om Sverigelagret sida 1(2) 

Frågor om Sverigelagret 

1. Hur gör man prognoser till lagret? 

Vi har inget formellt gällande prognoser till lagret utan det tas fram m.h.a. statistik på 

produkternas rörlighet (på månadsbasis) och i samtal med säljarna. 

2. Vad baseras prognoserna på? 

Se ovan. 

3. Finns det data tillgängligt som vi skulle kunna ha användning för? Ex. säljdata, 

prognosrapporter, beställningar etc. 

Ja. Kom med önskemål så får vi se vad vi kan hjälpa till med. 

4. Hur många produkter finns det i lagret idag? 

Vi har 201stycken olika produkter i lager 2014-11-14. Det inkluderar alla små saker som t.e.x 

täckplåtar till 19”-rack, marknadföringsmaterial, olika typer av små kontakter/adaptrar etc. Så 

det ser ut att vara mycket olika fast med det i åtanke att varje liten skruv eller penna har ett eget 

artikelnummer så är det i slutänden inte lika många. 

5. Vad finns det för olika typer av produkter som förvaras i lagret? 

Olika typer av switchar, extenders, routrar, modem, konverterare samt en del tillbehör typ 

kablage, antenner, SFP:er, nätaggregat mm 

6. Finns det inaktuella/utdaterade produkter i lagret? 

Troligtvis några varianter som nyligen blev LTB 

7. Vem har ansvar för lagret? (Position på företaget) 

Jan Hellgren har det slutliga ansvaret men Patrik Hill har det löpande och operativa ansvaret. 

8. Hur hanteras/tas beställningar emot? 

Beställningar kommer vanligtvis in via e-post och telefon men även via fax vid enstaka tillfällen. 

Beställning registreras och levereras om möjligt på kundens önskade datum. Anger inte kunden 

något datum så sätter vi snabbaste möjliga leveransdatumet. Efter registrering och kontroll när 

vi kan leverera så bekräftar vi till kunden. Alla beställningar via e-post arkiveras i Lotus. 

9. Hur lång är tiden från beställning till leverans/mottagning av kund? 

Helt beroende på vilken typ av produkt som beställs och i vilka kvantiteter. De vanligaste 

produkterna lagerhåller vi i mindre kvantiteter och kunden kan ha dessa inom 2-3 dagar. Är 

kvantiteterna större än vi lagerhåller eller om en produkt vi inte lagerför beställs så är leverans 

tiden 1-2 veckor beroende på belastning på produktionen. Vissa produkter tar längre tid att 

tillverka och då kan dessa ge ännu längre tid. Den längsta leveranstiden vi har är ca 5 veckors på 

en viss variant i vår Viper-serie. 
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10. Hur definierar ni en hög servicenivå? Vilka är de påverkande faktorerna? 

Pratar vi enbart servicenivå för lagret så är det snabb leverans då flertalet kunder är i behov av 

det allt som oftast. Pratar vi om det i ett större perspektiv så ingår många olika faktorer för hög 

servicenivå. Då är det inte enbart snabba leveranstider utan även tillgänglighet, support, 

service, expertis, konsultation mm vi pratar om. 

11. Vad ser du för problem med lagret idag? 

Vi är ganska nöjda med lagervärdet men problemet är alltid att ha rätt produkter i lager och i rätt 

kvantitet. Vi jobbar till och från med en lagerförskjutning så vi tar bort eller minskar vissa 

produkter för att göra utrymme för mer antal av andra produkter.  

12. Är det något du anser bör förbättras med lagret? 

Som nämns ovan att ligga rätt med vilka produkter vi lagerför och ha rätt antal av varje produkt, 

utan att sänka servicegraden till kunderna. I övrigt har vi mycket att önska av det fysiska lagret; 

det måste gå att få bättre ordning och flöde på så man rent fysiskt hittar allt mycket snabbare och 

därmed även får en mycket bättre överblick (rent fysiskt). 



 

 

BILAGA 2 – Praktik på WTE sida 1(4) 

Praktik på WTE 25/11 
För att få en bättre helhetsbild av hur flödet i företaget fungerar så fick vi spendera en dag i 

produktionen, från planering till utleverans. Figur 1 är en layout på Westermo Teleindustri AB 

där praktiken utförts. Vid utleveransen hade de mycket att göra den här dagen, så den praktiken 

genomfördes vid ett annat tillfälle (se datum vid rubrikerna nedan). 

 

Figur 1 Layout Westermo Teleindustri AB 

8:30–9:10 Information och morgonmöte (Kari Parkkila) 

Dagen började med en genomgång med vår handledare Kari som även är avdelningschef för 

produktionen. Där fick vi information om Westermo, hur organisationen är uppbyggd, hur de 

arbetar med förbättringsarbete, vad de har för produkter i sitt sortiment, hur de säkerställer 

kvaliteten på produkterna etc.  

9:10–9:25 Ytmontering (Rasmus) 

På ytmonteringen tillverkas kretskort med små till mellanstora 

komponenter. Produktionen börjar med Tomma kretskort som 

man preparerar med en lödningsmassa (med eller utan bly) 

som innehåller flussmedel för att sedan montera på 

komponenter med hjälp av extremt snabba maskiner och 

därefter gå igenom en kontroll (se figur 2). Efter kontrollen 

går korten igenom en värmeugn som smälter lösningsmassan. 

Det finns två typer av värmeugnar på Westermo. En äldre 

variant som smälter massan med hjälp av varmluft och en ny 

ugn som värmer med så kallad ångzonslödning (Vapor Phase 

Soldering System). Se figur 3. 

  Figur 2 Kontroll av komponenter 
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Den nya metoden innebär att kretskortet sätt i vakuum och 

sedan smälts massan med ånga. Metoden är så pass säker att 

den är klassad som ”Space Quality”. 

Efter dessa steg går korten igenom ytterligare en kontroll för 

att se så att alla komponenter sitter som de ska. Om det är 

något fel med korten så antingen lagas de eller skrotas. 

Anledningen till varför det finns två olika lödningsmassor 

är för att sedan 2006 infördes RoHS-direktivet som 

begränsar eller förbjuder användningen av tungmetaller i 

elektriska och elektroniska produkter1. Dock finns det 

undantagsfall där man kan ändå kan använda bly i produkter. En av deras största kunder vill 

fortfarande ha bly i sina produkter. Därför finns båda massorna tillgängliga. 

9:25–10:00 Montering och våglödning (inkl. ~15 min fika) (Gunilla) 

Vid monteringen så sker manuell montering av större 

komponenter. Anledningen till den manuella monteringen är 

för att komponenterna är för stora för att hanteras av 

maskinerna. Här tillverkas främst äldre modeller utav 

kretskort. Avdelningen har en annan typ av lödningsmetod, så 

kallad våglödning. Man lägger de färdigmonterade korten i en 

ställning som sedan placeras på ett transportband som leder till 

en flussmedelsstation för att sedan gå igenom en 

uppvärmningsugn och efter det lödas (se figur 4). 

Tenn flödar i en fixtur och bildar på så sätt en våg där kortet passerar över. Tack vare flussmedlet 

fastnar tennet bättre på komponenternas ben som sticker ut på baksidan av kortet. 

10:00–10:10 Selektiv och x-ray (Thomas) 

Efter selektiven går korten vidare för att röntgas. En bild visas på en monitor där man får en 3D 

bild av kortet för att se inuti lödningarna. Detta gör man för att se till att lödningen har kontakt 

med hela håligheten där benen är placerade. Är en lödning inte helt godkänd så görs den om där 

det behövs. 

10:10–10:20 Test (Emil) 

Vid teststationerna arbetar man med att kontrollera så att kretsarna fungerar som de ska. Man 

kontrollerar så att alla komponenter fungerar på rätt sätt och ger 

de önskade utfallen. 

Det finns två olika sätt att testa korten på. Vid ena stationen 

fäster man kortet i en fixtur, bygger upp ett tryck med en pedal 

på golvet och kopplar i sladdar. Fixturerna är dyra att tillverka 

och tar lång tid att utveckla. 

Det andra sättet är en nyare maskin som heter Flying Probe 

(Figur 5) där man inte behöver en fixtur utan det är nålar som 

justeras efter kortet. Fördelen med detta är att man kan testa kort 

som är i utvecklingsfasen. Detta medför att man sparar pengar 

och tid på att slippa utveckla fixturer. 

                                                 

1 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Elektrisk-och-elektronisk-utrustning---RoHS-direktivet/ 

Figur 5 Flying Probe 

Figur 4 Våglödning 

Figur 3 Vapor Phase Soldering System 
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10:20–11:40 (Slutmontering) RedFox och Lynx (Jonatan och Ludvig) 

Vid dessa linor monteras slutprodukter för produktgrupperna RedFox och Lynx. Kort och 

resterande delar plockas från lager och monteras ihop (se figur 6 och 7). Därefter sprutar man in 

kylpasta för att täcka komponenterna på korten (se figur 8). 

Efter alla delar har skruvats ihop går de till en programmeringsstation där varje produkt 

programmeras efter kundens önskemål. Sedan klimattestas de i ett så kallat burn-in-test där man 

utsätter produkterna för höga och låga temperaturer samtidigt som de är inkopplade för att se till 

att de fungerar som de ska. 

 

13:00–13:20 Planering (Joakim) 

Här fick vi höra lite historia om fabriken och hur företaget startades. Vi fick även veta hur man 

planerar produktionen, vilka produkter som ska tillverkas, när de ska tillverkas och när de ska 

vara klara. Joakim hade arbetat på Westermo sedan 1986 och var även släkt med grundaren. Han 

jobbar i dagsläget med planering och fastighetsskötsel. Han har varit på företaget så pass länge 

att han har jobbar på de flesta avdelningarna och har därmed god kunskap om hela företaget och 

dess utveckling. 

13:20–14:15 Inköp (inkl. ~15 min fika) (Mats) 

På inköp ser de till att allt material finns tillgängligt för produktionen. De lägger ut prognoser till 

distributörerna för att säkerställa att få tillgång till material när det finns behov. I många fall är 

ledtiden upp till ett par månader. Tack vare prognoser kan distributörerna vara beredda med 

material så att ledtiden kan förkortas vid oväntat behov. Westermos kunder vill ha produkterna 

inom ett par dagar efter beställning och beställer oregelbundna kvantiteter. Det är viktig 

konkurrensaspekt för Westermo att snabbt kunna leverera produkter till sina kunder för att 

behålla kunder och marknadsandelar. 

14:15–15:00 BoT och eftermiddagsmöte (Heidi) 

Back Office tar emot kundordrar och sköter kontakten med kunderna, försäljning och 

marknadsföring. När en order kommer in så bekräftar de ordern till kund via mejl, ser till att 

planeringen skickar ut tillverkningsorder till produktionen och gör en uppföljning om hur 

produkterna ligger till i förhållande till angivet leveransdatum. De ger leveransstatus till 

kunderna om försening skulle ske. 

Figur 7 Ställ för 

komponenter (Red Fox) 
Figur 8 Kylpasta (Guckaspruta) Figur 6 Komponentlista och 

kretskort 
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(2014-12-02) 8:30–11:00 Utleverans (Malin) 

Den 2 december 2014 var gruppen på avdelningen utleverans. Där sker paketering, fakturering 

och utleverans till kund. 

Dagen började med att de på avdelningen skrev ut dagens plocklistor, sorterade med avseende 

på kund. Därefter kontrollerar de att alla produkter finns tillgängliga. 

När detta är gjort tar man plocklistorna och hämtar de produkter som ska packas. Därefter scannar 

man in streckkoderna på plocklistan och streckkoderna på produkterna för att kontrollera att rätt 

produkter har plockats. 

Produkterna förseglas, packas i kartonger i lämplig storlek som fylls på med bubbelplast eller 

papper som utfyllnad och sedan tejpar man igen dem. 

När alla ordrar är packade läser man in dessa i datorsystemet, skriver upp vikten för fraktkostnad 

och får ut en följesedel. Sen skriver man ut en adresslapp och klistrar dessa lappar på kartongerna. 

Efter att detta har gjorts skapas fakturor som skickas till kund och sedan ställs kartongerna på en 

vagn tills de blir upphämtade av leverantören. 
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BILAGA 4 – Normalfördelningsfunktioner 

 



 

 

BILAGA 5 – Servicefunktionen 

 



 

 

BILAGA 6 – Ishikawa-diagram 

 



 

 

BILAGA 7 – Spaghettidiagram 

 

 



 

 

BILAGA 8 – Spaghettidiagram förklaring 

Spaghettidiagram 

För att kartlägga processflödet i lagret gjorde gruppen spaghettidiagram. Man undersökte hur 

den anställde plockade i ordning ordrar från lagret. Undersökningen utfördes 2014-12-10 kl. 

8:30–9:30. 

Före gruppens ankomst: 

 Skrivit ut plocklista och kontrollera om produkter finns tillgängliga för plock. 

 Markera de rader som ej är möjliga. 

Spaghettidiagram steg (dator->lager->dator->pack->dator->utleverans->dator 

->utleverans->dator) 

Vid datorn/pack 

 Scannar/kontrollerar produkterna på plocklistorna och scanna produkterna för att 

kontrollera att rätt produkter har plockats. 

 Går med vagnen till packbordet. 

 Plockar undan materiell som ej ska användas från/runt bordet. 

 Höjer/sänker bord beroende på lådstorlek. 

 Viker ihop en låda och tejpar igen undersidan. 

 Lägger i produkten i packlådan. 

 Fyller i papper/bubbelplast som utfyllnad. 

 Tejpar igen lådan. 

 DHL-paket vägs och vikten noteras på plocklistan. 

 Packtid 4 st ordrar (2 st DHL-paket och 2 st vanlig post) 

o Order a: 1 min 20 s 

o Order b: 1 min 30 s 

o Order c: 35 s 

o Order d: 1 min 25 s 

 Kolla upp DHL-nummer på de plocklistor där det saknas. 

 Orderhantering i IFS: 

o Order a: 3,5 min 

o Order b: 2 min 

o Order c: 3 in 10 s 

o Order d: 3 min 5 s 

 Adressetikett-skrivare trassel: 12 s 

 Skapa och skriva ut fakturor: 4 min 40 s. Varav väntetid 4 min 20 s. 

 Lägga i faktura i kuvert och försegla: 2 min 15 s 

Total processtid: 15 min 

  



 

 

BILAGA 9 – Historisk efterfråga 
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